Podléhá schválení ÚKOZ
Národní dostihový a coursingový řád ČMKU
1. Obecná ustanovení
1.1. Účel řádu
Dostihy a coursingy chrtů v České republice se konají podle Mezinárodního dostihového a
coursingového řádu FCI s následujícími odchylkami pro národní dostihy.
Je povinností pořadatele mít při kaţdém závodě k dispozici Mezinárodní dostihový a
coursingový řád FCI a Národní dostihový a coursingový řád ČMKU.
1.2. Ochrana zvířat
Náhubek je povinný pro všechna plemena kromě italských chrtíků.Při dostizích nesmějí být
pouţívány elektrické obojky ani jiná zařízení k dálkovému ovládání psa.
1.4.1. Přejímka
Na dostihy a coursingy v ČR jsou připuštěna v zásadě všechna plemena chrtů (skupina FCI
10) a tato vyjmenovaná plemena ze skupiny FCI 5 - faraónský pes, sicilský podengo, ibizský
podengo,kanárský podengo a basenţi, a národní plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja.
Na vypsaných závodech lze získat získat titul CACT.
CACT mohou získat všechna plemena chrtů (skupina FCI 10) a dále plemena: faraónský pes,
sicilský podengo, ibizský podengo, kanárský podengo a basenţi.
1.4.2. Požadavky na start
Ode dne věku 6 let můţe pes startovat v kategorii seniorů. Na dostizích je pro všechny seniory
maximální délka tratě 360 m.
1.5. Měření výšky, vipeti, italští chrtíci
U měření je přítomen pouze pes, majitel a měřící komise.
Pokud výška psa bude evidentně pod spodní hranicí výšky, bude pes změřen číselnou mírou,
aby byla zjištěna přesná výška. Naměří-li se do 49 cm u vipetů psů, do 47 cm u vipetů fen a
do 37 cm u italských chrtíků, nemusí tito projít druhý měřením.
Termíny měření vyhlašuje Dostihová a coursingová komise (dále jen DaCK). K vystavení
licence je směrodatné měření pouze z těchto vyhlášených měření.
1.5.3. Další závody chrtů
Psům, kteří překračují stanovenou kohoutkovou výšku je umoţněn start v kategorii „sprinter“.
1.6. Licenční karty
V ČR licenční karty (Dostihové licence, dále jen DL) vystavuje ČMKU prostřednictvím
DaCK ČMKU.
Licenční zkoušky můţe pes absolvovat od věku nejméně 12 měsíců pro malá a 15 měsíců pro
velká plemena. Při plnění licenčních zkoušek musí mít pes nasazen košík (s výjimkou
italských chrtíků) a dečku a musí vybíhat ze zavřených startovacích boxů, na coursingu
startuje tzv. „z ruky“.

Pro získání DL dospělých musí pes splnit 1x solo běh a 2x společný běh - na dostizích
nejméně tří jedinců, na coursingu startují dva jedinci. Nejsou-li k dispozici 3 jedinci, na
coursingu dva jedinci, můţe DaCK udělit výjimku (musí být splněny alespoň 3 solo běhy).
Obdrţí-li pes diskvalifikaci, nepokračuje ten den v plnění licenčních zkoušek, při nedoběhu
můţe v plnění licenčních zkoušek pokračovat. Údaje o plnění licenčních zkoušek
zaznamenává pořadatel do tréninkové karty. Při plnění licenčních zkoušek musí být přítomen
alespoň jeden rozhodčí (rozhoduje o splnění, či nesplnění licenční zkoušky).
Ve věku 12 aţ 15 měsíců pro malá a 15 aţ 18 měsíců pro velká plemena startují psi v
kategorii mladých. Startují na tréninkovou kartu.
Postup při vydávání Dostihových licencí: Po splnění licenčních zkoušek a dovršení věku 15
měsíců pro malá a 18 měsíců pro velká plemena odevzdá (zašle) majitel psa na adresu
registrátora licencí:
1. Tréninkovou kartu, v níţ jsou zapsány splněné licenční zkoušky, u vipetů a italských
chrtíků zápis o měření kohoutkové výšky, potvrzení o členství majitele v organizaci, která je
členským subjektem ČMKU.
2. Kopii průkazu původu psa.
3. Poplatek za vystavení licence.
Bude-li pes, vlastnící DL, prodán do zahraničí, oznámí to dosavadní majitel registrátorovi
licencí, aby pes mohl být vyškrtnut z evidence v ČR a zašle Dostihovou licenci psa
registrátorovi licencí k zneplatnění (na poţádání bude licence majiteli vrácena).
1.7.Vypsání akcí
Vypsání dostihů a coursingů je uskutečněno zveřejněním dostihového a coursingového
kalendáře sestaveného DaCK a schváleného P ČMKU. Kalendář sestavuje DaCK na základě
poţadavků pořadatelských organizací, které o dostih, coursing včas a písemně zaţádají pro
kaţdý následující rok do 15.6. stávajícího roku.
1.10. Dopink
Dopingové kontroly v ČR se provádí podle následující směrnice.
Dopingové kontroly v dostihovém sportu při ČMKU
1) Kontrola dopingu můţe být provedena při libovolném mezinárodním a národním dostihu či
coursingu na území ČR. Kontroly není nutno předem hlásit, či uvádět v propozicích a
programech dostihu či coursingu.
Pes, který se v daný den účastní dostihu či coursingu, nesmí ve svých tkáních, tělních
tekutinách a výměšcích mít zastoupeny látky, které jsou uvedené na listině ČMKU - DaCK.
Pro majitele psů, kteří jsou momentálně v léčbě veterinárním lékařem, či před několika dny
ještě v léčbě byli, platí povinnost toto nahlásit sluţbu konajícímu veterinárnímu lékaři a
vyplnit potřebný dotazník (pouţité preparáty, doba podávání, mnoţství,………. ). O proběhlé
léčbě psa musí majitel předloţit lékařskou zprávu, která je potvrzena ošetřujícím vet. lékařem.
Na základě dotazníku a lékařské zprávy rozhodne sluţbu konající veterinární lékař o startu
dotyčného psa. K pozdnímu hlášení léčby psa majitelem nebude přihlíţeno (po dostihu, při
určení psa k odběru na doping,…. ).
Doping - listina ČMKU - DaCK:
- Látky ovlivňující centrální a periferní nervový systém
- Látky působící na vegetativní nervový sytém
- Látky působící na zaţívací ústrojí (ţaludek, střeva)
- Látky působící na srdce a oběhový systém
- Látky působící na pohybový aparát
- Látky s účinkem antipyretickým, analgetickým a protizánětlivým

-

Antibiotika, antimykotika, virostatika
Látky ovlivňující sráţlivost krve
Cytostatika
Antihistaminika
Diuretika
Lokální anestetika
Myorelaxantia
Látky stimulující dýchání
Sexuální hormony (výjimkou jsou látky potlačující říji u fen)
Anabolika
Kortikoidy
Endokrinní látky a jejich syntetické obdoby

Pozitivní doping je případ, kdy byla ve vzorcích potvrzena látka z „doping-listiny“
v jakémkoliv mnoţství. Pozitivní hladina Theobrominu je od 2000 Nanogram/ml.
2) Průběh dopingových kontrol, určení závodů, kde se kontroly uskuteční, počet kontrol a
výběr psů k dopingové kontrole řídí DaCK. Náklady na hrazení analýz vzorků hradí ČMKU
(výsledek jednání ekonomické komise ČMKU a DaCK ).
3) Dopingové kontroly by se měly provádět v průběhu finálových běhů. Určené jedince ke
kontrole určí po domluvě zástupce DaCK (řídí průběh kontroly), vedoucí dostihu a sluţbu
konající veterinární lékař. Kontrola probíhá na základě získání vzorku moče nebo krve
určeného psa. Po doběhu psa je psu a majiteli určen asistent, který dohlíţí nad odběrem moče
psa. Je udán určitý časový limit (30-45 min.), po který se majitel psa pokouší o odchyt
dostatečného mnoţství moče. Po odchytu dostatečného mnoţství moče testovaného psa vyplní
majitel psa se zástupcem DaCK formulář testu, majitel je přítomen uloţení vzorku do
přepravních nádobek a jejich uloţení do přepravního boxu. Pokud se během daného časového
intervalu nepodaří získat poţadované mnoţství moče, určí zástupce DaCK další moţnost
získání vzorku psa k testu (katetrizace psa, odběr krve).
4) Odebírá se vzorek A a vzorek B od daného psa. Pro kaţdý vzorek je zapotřebí minimálně
20 ml moče nebo krve. Nádobky se vzorky jsou za přítomnosti majitele psa popsány a
uloţeny zástupcem DaCK. Vzorek A je zaslán DaCK do 3 dnů na adresu laboratoře
provádějící testy. Vzorek B je uloţen u zástupce DaCK. Majitel psa má právo v případě
pozitivního nálezu poţádat do 10 dní od obdrţení pozitivního výsledku testu o analýzu vzorku
B u jiné mezinárodně uznané dopingové laboratoře. Ţádost podává majitel písemně a adresuje
ji předsedovi DaCK. Náklady za analýzu vzorku B hradí majitel psa, který ţádá o vyšetření
vzorku. Pokud majitel psa nevyuţije tuto moţnost, platí výsledek vzorku A jako konečný.
5) S přihlášením psa k dostihu či coursingu v rámci FCI-ČMKU je majitel psa zároveň
povinen nechat podrobit svého psa dopingové kontrole. Je povinen spolupracovat se
zástupcem DaCK, sluţbu konajícím veterinárním lékařem a přiděleným asistentem.
6) Při nálezu jedné z uvedených látek z listiny je dotyčný pes dodatečně v daném závodě
diskvalifikován. DaCK navrhuje PČMKU rozsah sankcí, které se vztahují na daného psa a
majitele, či trenéra (při pozitivním dopingovém nálezu).
Rozsah a moţnosti trestu:
- Úhradu nákladů vyšetření vzorku na doping platí majitel psa.
- Pes je vyloučen z účasti na závodech v rámci FCI po dobu 6 měsíců aţ 3 roky.
- Majitel a jeho psi ve vlastnictví, či spoluvlastnictví jsou vyloučeni z účasti na
závodech v rámci FCI po dobu 6 měsíců aţ 3 roky.
- Zveřejnění majitele a psa v rámci FCI-ČMKU organizací, klubů…..

O rozsahu sankcí bude majitel, trenér psa informován písemně prostřednictvím DaCK.
Odvolání proti rozsahu sankcí je nutno podat písemně na adresu předsedy DaCK do 15 dnů po
obdrţení výsledku dopingového jednání.
1.13. Protesty
Protest proti rozhodnutí jury je nepřípustný (pořadí doběhu, diskvalifikace, apod.). Protest lze
podat jen z technických důvodů, jako je například neoprávněný start psa (start háravé feny,
neplatná licenční karta, apod.) po sloţení jistiny 500 Kč, která propadá ve prospěch
pořadatele, je-li protest neoprávněný. V opačném případě se vrací navrhovateli.
Protest je nutno podat písemně a ještě v průběhu závodu. Protest projedná komise sloţená
z jury a pořadatele. O projednání učiní písemný zápis, který předá DaCK.

2. Dostihový řád
2.1. Postupový klíč
Při postupu do finále „dle pořadí“ se pořadatel řídí následujícím postupovým klíčem.
Postupový klíč pro sestavení běhů při postupu do finále systémem „dle pořadí“
Tento postup lze pouţít do maximálního počtu 36 startujících.
(R - rozběh, OB - opravný běh, SF - semifinále)
1 rozběh (1 aţ 6 chrtů)
Všichni čistě doběhnuvší postupují do finále.
2 rozběhy (7 aţ 12 chrtů)
1.+2. v R postoupí hned do finále
ostatní do OB (dva OB)
vítězové OB do finále

3 rozběhy (13 aţ 18 chrtů)
vítězové R postoupí hned do finále
ostatní do OB (tři OB)
vítězové OB do finále

Finále:
1.OB:
2.OB:
3.OB:
1 - 1. z 1.R
1 - 2. z 1.R 1 - 2. z 2.R 1 - 2. z 3.R
2 - 1. z 2.R
2 - 3. z 2.R 2 - 3. z 3.R 2 - 3. z 1.R
3 - 2. z 1.R
3 - 4. z 3.R 3 - 4. z 1.R 3 - 4. z 2.R
4 - 2. z 2.R
4 - 5. z 1.R 4 - 5. z 2.R 4 - 5. z 3.R
5 - 1. z 1.OB
5 - 6. z 2.R 5 - 6. z 3.R 5 - 6. z 1.R
6 - 1. z 2.OB
Zůstane-li po rozbězích do opravných běhů 6 a méně chrtů, lze
sestavit jen jeden OB, z něhoţ do finále postoupí 2 nejrychlejší (1.+2.).
1.OB:
č.1 - 3. z 1.R
č.2 - 4. z 2.R
č.3 - 5. z 1.R
č.4 - 6. z 2.R

2.OB:
1 - 3. z 2.R
2 - 4. z 1.R
3 - 5. z 2.R
4 - 6. z 1.R

Finále:
1 - 1. z 1.R
2 - 1. z 2.R
3 - 1. z 3.R
4 - 1. z 1.OB
5 - 1. z 2.OB
6 - 1. z 3.OB

4 rozběhy (19 aţ 24 chrtů)
1.+2. v R do SF (dvě semifinále)
3. aţ 6. do OB (čtyři OB)
vítězové OB do SF
první tři ze SF do finále
1.OB:
1 - 3. z 1.R
2 - 4. z 2.R
3 - 5. z 3.R
4 - 6. z 4.R

2.OB:
1 - 3. z 2.R
2 - 4. z 3.R
3 - 5. z 4.R
4 - 6. z 1.R

3.OB:
1 - 3. z 3.R
2 - 4. z 4.R
3 - 5. z 1.R
4 - 6. z 2.R

4.OB:
1 - 3. z 4.R
2 - 4. z 1.R
3 - 5. z 2.R
4 - 6. z 3.R

1.SF:
2.SF:
1 - 1. z 1.R
1 - 1. z 2.R
2 - 1. z 3.R
2 - 1. z 4.R
3 - 2. z 2.R
3 - 2. z 1.R
4 - 2. z 4.R
4 - 2. z 3.R
5 - 1. z 1.OB 5 - 1. z 2.OB
6 - 1. z 3.OB 6 - 1. z 4.OB
Zůstane-li po rozbězích do opravných běhů 12 a méně chrtů, lze sestavit
jen dva OB, z kaţdého 2 nejrychlejší postoupí do semifinále (1.+2. do SF).

Finále:
1 - 1. z 1.SF
2 - 1. z 2.SF
3 - 2. z 1.SF
4 - 2. z 2.SF
5 - 3. z 1.SF
6 - 3. z 2.SF

5 rozběhů (19 aţ 30 chrtů)
1.+2. v R do SF (tři semifinále)
3. aţ 6. OB (čtyři OB)
1.+2. z OB do SF
první dva ze SF do finále
1.OB
1 - 3. z 1.R
2 - 3. z 5.R
3 - 4. z 4.R
4 - 5. z 3.R
5 - 6. z 2.R

2.OB
1 - 3. z 2.R
2 - 4. z 1.R
3 - 4. z 5.R
4 - 5. z 4.R
5 - 6. z 3.R

3.OB
1 - 3. z 3.R
2 - 4. z 2.R
3 - 5. z 1.R
4 - 5. z 5.R
5 - 6. z 4.R

1.SF
1 - 1. z 1.R
2 - 1. z 4.R
3 - 2. z 2.R
4 - 2. z 5.R
5 - 1. z 3.OB
6 - 2. z 2.OB

2.SF
1 - 1. z 2.R
2 - 1. z 5.R
3 - 2. z 3.R
4 - 1.z 1.OB
5 - 1. z 4.OB
6 - 2. z 3.OB

3.SF
1 - 1. z 3.R
2 - 2. z 1.R
3 - 2. z 4.R
4 - 1.z 2.OB
5 - 2. z 1.OB
6 - 2. z 4.OB

4.OB
1 - 3. z 4.R
2 - 4. z 3.R
3 - 5. z 2.R
4 - 6. z 1.R
5 - 6. z 5.R
Finále:
1 - 1. z 1.SF
2 - 1. z 2.SF
3 - 1. z 3.SF
4 - 2. z 1.SF
5 - 2. z 2.SF
6 - 2. z 3.SF

6 rozběhů (31 aţ 36 chrtů)
vítězové R do semifinále
2. aţ 6. do OB (šest OB), vítězové OB do SF
dvě SF (v kaţdém 3 vítězové R a 3 vítězové OB)
1. aţ 3. ze SF do finále
2.2.2.1. Rozdělení do běhů
Minimální počet chrtů v jednom běhu pro plemeno a pohlaví v kategorii není stanoven
(omezen), tzn. nemusí se běţet mix, ani je-li chrtů méně neţ šest.
2.3. Funkcionáři a rozhodčí
Na základě přihlášení rozhodčích sestaví DaCK nominaci rozhodčích pro jednotlivé dostihy.
Startéra a cílového rozhodčího si zajišťuje pořadatel sám.
2.4.6. Hlášení
Hlavní rozhodčí zašle nejpozději do 7 dnů po dostihu, vyplněný tiskopis „Zpráva o dostihu“.
Zprávu zasílá určenému zástupci DaCK.
Pořadatel odešle nejpozději do 7 dnů po dostihu vyplněný katalog z dostihu zástupci DaCK.
2.4.6.1. Dostihové tituly
a) Mistrovské tituly (Mistr ČR na krátkou trať, Mistr ČR, Mistr Čech, Mistr Moravy,
Mezinárodní mistr ČR), zaznamenává pořadatel na ţádost majitele psa do průkazu původu
psa. Mistrovské tituly se udělují za kaţdé pohlaví zvlášť, i kdyţ se běţí mix běh.
b) Dostihový vítěz roku, Nejlepší senior, Nejlepší sprinter
Dostihový vítěz se uděluje pouze v kategorii dospělých. V seniorech a sprinterech je obdobný
titul Nejlepší senior a Nejlepší sprinter. Titul uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích
dostihů. Tituly zaznamenává DaCK na ţádost majitele psa do průkazu původu psa.
Body za umístění ve finále se přidělují kaţdému pohlaví zvlášť, i kdyţ se běţí mix. Body se
udělují pouze na dostizích určených jako bodovací. Boduje se umístění v „A“ a „B“ finále
takto (umístění - počet bodů):
„A“ finále: 1.místo - 15 bodů, 2.místo - 13, 3.místo - 11, 4.místo - 9, 5.místo - 8, 6.místo - 7.

„B“ finále: 1.místo - 6 bodů, 2.- 5, 3.- 4, 4.- 3, 5.- 2, 6.- 1 bod.
Vyhodnocení výsledků. Pro zařazení do soutěţe musí pes absolvovat a získat body alespoň ze
tří bodovacích dostihů. Započítávají se výsledky za polovinu + 1 dostih z celkového počtu
bodovacích dostihů v příslušném roce. Získá-li pes body z více bodovacích dostihů, sčítá se
příslušný počet z nejlepších umístěních psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u
těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává
dostihový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

3. Coursingový řád
3.5.1. Dečky
Jeden pes startuje v červené dečce, druhý v bílé nebo modré dečce.
3.9. Hlášení
Hlavní rozhodčí zašle nejpozději do 7 dnů po coursingu vyplněný tiskopis „Zpráva o
coursingu“. Zprávu zasílá určenému zástupci DaCK.
Pořadatel odešle nejpozději do 7 dnů po coursingu vyplněný katalog z coursingu zástupci
DaCK.
3.9.1. Coursingové tituly
a) Mistrovské tituly zaznamenává pořadatel na ţádost majitele psa do průkazu původu psa.
Mistrovské tituly se udělují za kaţdé pohlaví zvlášť, i kdyţ se běţí mix běh.
b) Coursingový vítěz roku. Uděluje se pouze v kategorii dospělých. Titul uděluje DaCK na
základě výsledků bodovacích dostihů. Tituly zaznamenává DaCK na ţádost majitele psa do
průkazu původu psa.
Body za umístění se přidělují kaţdému pohlaví zvlášť, i kdyţ se běţí mix. Body se udělují
pouze na coursinzích určených jako bodovací.
Boduje se takto (umístění - počet bodů):
1.místo - 15 bodů, 2.místo - 13, 3.místo - 11, 4.místo - 9, 5.místo - 8, 6.místo - 7 bodů.
Vyhodnocení výsledků. Pro zařazení do soutěţe musí pes absolvovat a získat body alespoň ze
tří bodovacích coursingů. Započítávají se výsledky za polovinu + 1 coursing z celkového
počtu bodovacích coursingů. Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný
počet z nejlepších umístěních psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců
sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový
titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

4. Řád pro mistrovství v dostizích a coursingu
4.1. Nominační kriteria pro účast psa z ČR na MS a ME
Při nominaci je postupováno v zásadě dle následujících kritérií (pokud počet přihlášených
převyšuje 6 + 6 v plemeni a pohlaví):
- Dostihový/coursingový vítěz předešlého roku
- Finálové umístění předešlého roku při MS, ME
- Umístění v nominačních závodech (termíny jsou vypsány v dostihovém a coursingovém
kalendáři). Počítá se nejlepší umístění ze tří závodů, při rovnosti dvou psů rozhodují lepší
druhá umístění
- Umístění do 3. místa při CACIL dostihu/coursingu (při počtu nejméně šesti startujících)
Přihlášku psa na MS, ME zašle majitel psa k rukám DaCK.

6. Podmínky pro vstup do pracovní třídy na mezinárodních výstavách FCI
CACIB
Certifikáty vystavuje určený člen DaCK na základě předloţených výsledků z dostihů,
coursingů. Vystavení podléhá poplatku.

7. Dodatky
7.6. Podmínky pro zadávání titulu CACT
Titul CACT mohou získat všechna plemena chrtů (skupina FCI 10) a dále tato plemena (skup.
FCI 5): faraónský pes, sicilský podengo, ibizský podengo, kanárský podengo a basenţi. Titul
se uděluje jen v hlavní kategorii, tj. dospělých (neuděluje se seniorům a sprinterům).
CACT se uděluje za vítězství v dostizích a coursinzích vypsaných jako CACTové. Pes, který
doběhne na druhém místě získá reserve CACT.
Jsou-li na startu jednoho plemene nejméně 3 psi a 3 feny, přidělí se CACT psovi i feně. Jsouli na startu v jednom pohlaví méně neţ 3 jedinci, běţí psi a feny společně a uděluje se jen
jeden CACT. Pokud jsou na startu jednoho plemene méně neţ 3 jedinci, CACT se neuděluje.
Jako potvrzení o získání titulu CACT (r.CACT) obdrţí majitel psa kartu CACT (r.CACT).
Kaţdou CACTovou kartu lze pouţít pouze 1x, buď k titulu Dostihového šampiona ČR, nebo
Šampiona práce ČR.
7.6.1. Podmínky pro udělení titulu „DOSTIHOVÝ ŠAMPION ČR“
1. K získání tohoto titulu musí pes získat 3x CACT z dostihu či coursingu. Období mezi
získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 12 měsíců.
2. K tomu musí pes navíc získat ve věku nad 15 měsíců ocenění nejméně velmi dobrý od
dvou různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU. Alespoň jedno takové ocenění
musí získat mezi prvním a posledním CACT (tj. po prvním a před třetím CACT).
3. Získá-li CACT pes, který jiţ má potvrzený titul Dostihový šampion ČR, platí reserve
CACT jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s r.CACT ověří na sekretariátu ČMKU.
4. Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předloţených majitelem psa/feny, tj. tří CACT
karet z dostihů/coursingů, výstavních posudků a průkazu původu psa.
7.6.2. Podmínky pro udělení titulu ŠAMPION PRÁCE ČR“
1. K získání tohoto titulu musí pes získat 3x CACT z dostihu či coursingu. Období mezi
získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 12 měsíců.
2. CACT můţe získat i pes/fena, kteří jiţ titul Šampion práce ČR mají, pak r.CACT platí jako
CACT. Potvrzení titulu si majitel s r.CACT ověří na sekretariátu ČMKU.
3. Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předloţených majitelem psa/feny, tj. tří CACT
karet z dostihů/coursingů a průkazu původu psa.
7.7. Řád pro jmenování rozhodčích dostihů a coursingů
7.7.1.Účel
Tento řád vymezuje základní podmínky pro jmenování rozhodčích.
a) Rozhodčí musí být členem členského subjektu FCI.
b) Dostihová a coursingová komise (dále jen DaCK) vede evidenci rozhodčích.
c) Rozhodčí je povinen minimálně 1x za 2 roky absolvovat školení rozhodčích. DaCK můţe
rozhodnout o případném přezkoušení rozhodčího.

7.7.2. Adepti
Příprava adeptů je řízena DaCK, která vystavuje ţadatelům Průkaz adepta.
Během přípravného období se adept nejméně 12x zúčastní jako hospitant na dostihu nebo
coursingu. O způsobu hospitace rozhodne hlavní rozhodčí, který také hospitaci potvrdí svým
podpisem do průkazu adepta.
7.7.2.1. Zkoušky adeptů na dráhové rozhodčí
Zkoušky adeptů provádí Zkušební komise, kterou jmenuje DaCK. Zkouška můţe být
písemná, nebo ústní. O průběhu zkoušky se provede zápis a o výsledku zkoušky musí být
účastník informován. V případě neúspěchu můţe být zájemce přezkoušen s odstupem
nejméně ½ roku.
7.7.3. Podmínky pro jmenování hlavních rozhodčích
Uchazeč v ţádosti musí doloţit, ţe pracoval nejméně 12x a v období nejméně dvou let jako
rozhodčí dostihu nebo coursingu.
7.7.4. Podmínky pro jmenování mezinárodních rozhodčích
Uchazeč v ţádosti musí doloţit, ţe pracoval minimálně 15x a v období nejméně tří let jako
hlavní rozhodčí dostihu nebo coursingu.
DaCK zpracuje ţádosti na jmenování na hlavní/mezinárodní rozhodčí a návrhy předá P
ČMKU ke schválení.

Tento řád byl schválen P ČMKU dne …... a nabývá platnosti od 1.1.2008.
Vstoupením v platnost se ruší všechny předchozí národní dostihové a coursingové předpisy.

