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1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Účel dostihového a coursingového poriadku
Účelom tohto poriadku je zjednotiť podmienky dostihov a coursingov v rámci FCI.
Obsahuje záväzné podmienky na schválenie, vypísanie a usporiadanie
medzinárodných dostihov pre všetky národné zväzy (na Slovensku Dostihová
a coursingová komisia Slovenskej kynologickej jednoty – ďalej len „DCK SKJ“)
Usporadúvanie športových podujatí členmi národného zväzu SKJ sa v zásade
riadi Medzinárodným dostihovým a coursingovým poriadkom FCI. Národný
dostihový a coursingový poriadok SR upresňuje body, v ktorých Medzinárodný
dostihový a coursingový poriadok FCI dáva členským krajinám právomoc úprav
pre národné dostihy. Účelom Národného dostihového a coursingového poriadku
SR je zjednotiť podmienky dostihov a coursingov v Slovenskej republike
usporadúvaných pod záštitou SKJ.

1.2 Ochrana zvierat
Všetci funkcionári a účastníci musia pri dostihoch a coursingoch dbať na
bezpečnosť a zdravie zvierat.
Je nutné dodržiavať podmienky na ochranu zvierat. Majiteľ psa je povinný brať
zreteľ na jeho momentálne možnosti a iba primerane tomu zviera zaťažovať.
Preto má majiteľ psa vždy možnosť stiahnuť svojho psa z dostihu alebo coursingu.
Rovnako tak môže zbor rozhodcov na návrh veterinára zakázať majiteľovi psa
ďalšiu účasť na dostihovom alebo coursingovom preteku, ak je ohrozené zdravie
psa.
Náhubok je povinný pre všetky plemená okrem talianskych chrtíkov, kde o jeho
použití rozhoduje príslušný národný zväz. Použitie náhubku pre plemeno
taliansky chrtík nie je povinné.

1.3 Oprávnenie k používaniu názvov, záruka termínov, poplatky
1.3.1 Názov akcie
Označenie „Medzinárodný dostih chrtov“ a „Medzinárodný coursing chrtov“ môžu
mať len akcie prihlásené s termínom a miestom konania u príslušného národného
zväzu a schválené FCI / CdL.
1. Žiadosť na usporiadanie medzinárodných akcií (dostihov, coursingov) sa
predkladá na schválenie DCK SKJ do 31. júla predchádzajúceho roku.
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2. Akcie, ktoré nie sú uvedené v kalendári FCI, sú považované za akcie na
národnej úrovni.
3. Národné podujatia uvedené v národnom dostihovom a coursingovom
kalendári povoľuje DCK SKJ. Žiadosti na usporiadanie národných podujatí
sa podávajú na DCK SKJ do 30. novembra predchádzajúceho roku.
4. DCK SKJ povoľuje:
a) medzinárodné akcie,
b) národné akcie so zadaním CACT,
c) národné akcie bez zadania CACT tzv. klubové akcie, v prípade, ak:
- bude akcia bodovacím pretekom alebo
- bude sa na akcii zadávať majstrovský titul alebo
- o zápis do Národného dostihového a coursingového kalendára
požiada usporiadateľ akcie (klub).
Všetky ostatné akcie, ktoré nie sú povolené DCK SKJ sú neplatné a sú
považované za riadený tréning a DCK SKJ takéto akcie eviduje.
5. Usporiadateľ akcie (klub) si môže na jeden kalendárny rok podať na DCK
SKJ zvlášť pre coursing a dostihy maximálne:
a) tri žiadosti na usporiadanie medzinárodnej akcie podľa bodu 1,
b) tri žiadosti na usporiadanie národnej akcie so zadaním CACT
v termíne podľa bodu 3.
6. DCK SKJ môže na jeden kalendárny rok schváliť maximálne 6
medzinárodných akcií (CACIL) a maximálne 9 národných akcií so zadaním
CACT.
7. Schválený národný dostihový a coursingový kalendár zverejní DCK SKJ
najneskôr do 1. januára nasledujúceho roku.

1.3.2 Odmietnutie prihlášky
FCI môže zamietnuť prihlášku na akciu v prípade, že:
1. termín akcie už bol schválený pre iný zväz,
2. termín sa zhoduje s inou dôležitou kynologickou akciou,
3. príslušný národný zväz neposkytol záruku bezchybného priebehu akcie.

1.3.3 Poplatky
Schválenie akcie podlieha poplatku. Výška poplatku za schválenie a ochranu
termínu je každoročne stanovovaná CdL vždy pre nasledujúcu sezónu.
Povolenie za každé podujatie je viazané na poplatok, ktorý každoročne
stanovuje DCK SKJ vždy pre nasledujúcu sezónu. Poplatok musí byť uhradený
riadne a včas.
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1.4 Pripustenie na štart a oprávnenie štartovať
1.4.1 Pripustenie na štart
Pripustené sú v zásade všetky plemená chrtov (skupina č. X).
Plemená zo skupiny č. V (platí len pre plemená Pharao Hound, Cirneco, Podenco
Ibicenco a Podenco Canario) sa môžu zúčastniť medzinárodných dostihov
a majstrovstiev, avšak bez možnosti získania titulu CACIL.
Pre plemená vipet a taliansky chrtík s vyššou kohútikovou mierou musí byť
vypísaná „národná trieda“ podľa bodu 1.5.3 tohto poriadku.
1.4.2 Oprávnenie štartovať
Štartovať sú oprávnení iba psi, u ktorých boli splnené nasledujúce podmienky:
1. Pes musí byť zapísaný v plemennej knihe, prípadne v registri uznanom FCI.
2. Pes musí mať platnú licenciu.
3. Najnižší vek:
 u vipetov a talianskych chrtíkov: 15 mesiacov
 u ostatných plemien: 18 mesiacov.
4. Najvyšší vek:
 do konca dostihovej / coursingovej sezóny, v ktorej pes dosiahne ôsmy
rok života.
5. Pes musí byť prihlásený pod menom svojho majiteľa uvedeného v licenčnej
karte.
6. Majiteľ psa musí byť členom národného zväzu patriaceho k FCI.
7. Vzhľad psa nesmie byť umelo upravený (napr. nesmie byť zastrihnutá
prirodzená srsť).
8. Maximálna povolená výška v kohútiku u vipetov:
 51 cm u psov
 48 cm u súk.
9. Maximálna povolená výška v kohútiku u talianskych chrtíkov:
 38 cm.

1.5 Meranie výšky, vipeti, talianski chrtíci
Meranie v kohútiku u vipetov a talianskych chrtíkov sa vykonáva po dosiahnutí
veku 12 mesiacov. Ak sú pri meraní psov mladších ako 24 mesiacov namerané
výsledky viac ako:
 49 cm u vipetov psov,
 47 cm u vipetov súk,
 37 cm u talianskych chrtíkov,
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musí byť pes znovu premeraný pred začiatkom dostihovej / coursingovej sezóny,
ktorá nasleduje po dovŕšení 2 rokov veku psa. Výsledok tohto merania musí byť
zapísaný do licenčnej karty. Pokiaľ majiteľ premeranie psa neumožní, licencia
stráca platnosť a príslušný národný zväz (na Slovensku DCK SKJ) ju musí
stiahnuť.
Meranie výšky v kohútiku môžu vykonávať a potvrdzovať len organizácie
poverené národnými zväzmi (na Slovensku DCK SKJ) a to prostredníctvom
oprávnených rozhodcov (meracích rozhodcov určených DCK SKJ) nasledovne:
1. Vek psa pre meranie jeho výšky sa riadi ustanovením v bode 1.4.2 a 1.5
vyššie.
2. Pes musí byť pri meraní v pokoji. Musí stáť na hladkej a nekĺzavej
podložke alebo dostatočne veľkom stole. Pes sa predvádza so správne
zauhlenými končatinami a prirodzene zdvihnutou hlavou (hrdlo psa je
zhruba v rovnakej úrovni ako vrchol kohútika).
3. Medzi meraniami sa musí pes minimálne dvakrát prejsť po zemi. Psa vodí
jeho majiteľ alebo majiteľom poverená osoba (psovod). Rozhodcovia
môžu upravovať postoj len so súhlasom majiteľa / psovoda.
4. Meranie je možné vykonať, ak pes zaujme správny postoj. Vtedy musí
majiteľ psa / psovod od psa odstúpiť, nesmie na psa volať, poprípade
vydávať zvuky, ani dávať znamenia, či iným spôsobom ovplyvňovať
priebeh alebo výsledok merania. Meria sa na hrotoch lopatiek alebo na
tŕňovom výbežku stavcov, pokiaľ tento prečnieva hroty lopatiek. Ak nie je
možné postaviť psa do správnej pozície, meranie sa preruší a je vyhlásené
za neplatné.
5. Meracie zariadenie je pevná hrazda a môže byť vybavené elektronickým
ukazovateľom. Musí byť umiestnené na dvoch nohách umožňujúcich
nameranie pravdivých a ľahko čitateľných hodnôt.
6. Rozhodcov zodpovedných za meranie psa tzv. meracích rozhodcov, ktorí
jediní sú oprávnení vykonávať merania psov pre účely slovenských
dostihových licencií a zapisovateľov určuje usporiadateľský národný zväz
(na Slovensku DCK SKJ). DCK SKJ určí do funkcií meracích rozhodcov
osoby, ktoré sú exteriérovým rozhodcom alebo rozhodcom pre
coursing alebo hlavným rozhodcom. Títo merací rozhodcovia ani
zapisovatelia nesmú byť chovatelia alebo majitelia meraného psa. Iné
merania sú neplatné.
7. Komisia zodpovedná za meranie sa skladá z dvoch meracích rozhodcov
a jedného zapisovateľa. Rozhodcovia sa pri meraní striedajú. Zapisovateľ
dohliada na správny spôsob merania a zaznamenáva jeho výsledky.
8. Pes sa meria šesťkrát. Do dokladu psa je zapísaná najčastejšie zistená
miera. Ak je zistená miera hlboko pod maximálnou povolenou výškou,
môže komisia na základe jednotného rozhodnutia meranie ukončiť po
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štvrtom pokuse a zistené výsledky zaznamenať do dokladu psa. Ak
vznikne po šiestich meraniach situácia, keď tri výsledky boli pod mierou
a tri nad mierou, uskutoční sa meranie siedme, ktoré je ako definitívne
a správne zaznamenané do dokladu psa.
9. Konečný výsledok merania môže do dokladu psa (licencie) zaznamenať
len osoba alebo komisia poverená príslušným národným zväzom alebo
organizáciou prislúchajúcou k národnému zväzu. Národný zväz musí byť
členom FCI. Konečný výsledok merania môže do dokladu psa (licencie)
zaznamenať len komisár DCK SKJ, ktorý bol zvolený do funkcie
registrátora licencií. Zápis výsledku merania do licencie inou osobou je
neplatný.
10. Majitelia svojho psa prihlasujú na meranie vopred, v termínoch
stanovených DCK SKJ. V prípade prihlásenia psa na meranie po
stanovenom termíne alebo priamo na mieste platí majiteľ psa
poplatok vo výške stanovenej DCK SKJ. DCK SKJ má právo termín
merania zrušiť. DCK SKJ môže vyhlásiť mimoriadne meranie.

1.5.1 Vznesenie námietky proti nameranej výške
Ak národný zväz podá na FCI písomnú námietku proti nameranej výške vipeta
alebo talianskeho chrtíka, musí byť uskutočnené premeranie.
Pes bude premeraný v krajine trvalého bydliska svojho majiteľa delegátom CdL
z inej krajiny menovaným prezidentom CdL. Tento delegát CdL musí premerať psa
v súlade s ustanovením v bode 1.5.
Ak klub v pôsobnosti DCK SKJ alebo člen klubu v pôsobnosti DCK SKJ podá na
DCK SKJ písomnú námietku proti nameranej výške vipeta alebo talianskeho
chrtíka, musí uhradiť DCK SKJ zálohu 500 eur. Ak sa potvrdí, že námietka bola
oprávnená, bude mu táto čiastka vrátená.
V prípade CACIL dostihov alebo coursingu, môže každý národný zväz vykonať
plošné kontrolné meranie kohútikovej výšky všetkých vipetov a talianskych
chrtíkov prihlásených na akciu.
Kvôli tomu, že sa kontrola uskutoční za neobvyklých okolností – na dostihovej
dráhe a v prítomnosti množstva ďalších psov – povoľuje sa tolerancia 1 cm.
Výsledky tejto kontroly budú zaslané prezidentovi a sekretárke CdL.
Sekretárka CdL vedie databázu, v ktorej eviduje všetky výsledky z týchto meraní.
Pred uskutočnením kontrolného merania musí byť táto databáza preverená. Psi,
ktorí už sú zaznamenaní v tejto databáze sa znovu nepremeriavajú.
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1.5.2 Poplatok v prípade vznesenia námietky
Národný zväz, ktorý námietku proti nameranej výške vzniesol, musí uhradiť
tajomníkovi CdL zálohu 500 eur. Ak sa potvrdí, že námietka bola oprávnená, bude
táto čiastka tomuto zväzu vrátená a národný zväz, pod ktorý spadá majiteľ
premeriavaného psa, musí tento poplatok za vznesenú námietku uhradiť.

1.5.3 Ďalšie preteky chrtov
Psom prekračujúcim výšku uvedenú v bode 1.4.2 musí byť na úrovni národného
zväzu umožnená účasť na iných podujatiach chrtov.
Na Majstrovstvách sveta / Európy môže byť pre týchto psov usporiadaný
priateľský pretek. Víťaz priateľského preteku získa titul „CDL Sprinter Champion
2XXX (rok)“.
a) Národná trieda
Psom prekračujúcim stanovenú kohútikovú výšku, je umožnený štart
v kategórii „národná trieda“, bez možnosti získania čakateľstva CACIL.
Štartujúci v tejto kategórii môžu získať čakateľstvo CACT, Res. CACT
a z toho vyplývajúci titul Slovenský šampión práce.
b) Ďalšie kategórie, pri ktorých sa čakateľstvo CACT, Res. CACT nezadáva:
 Kategória Senior
Po dosiahnutí veku 6 rokov môže pes štartovať v kategórii „Senior“.
Rozhodujúci je pre zaradenie do tejto kategórie vek psa v deň konania
preteku. Pes môže štartovať do konca dostihovej sezóny, v ktorej
dosiahne ôsmy rok veku.
 Solo racing
Usporiadateľ dostihov môže vypísať popri dostihu i ďalšiu súťaž – „Solo
racing“. Je to samostatná súťaž, z ktorej sa výsledky nezapočítavajú do
súťaže o titul Dostihového víťaza SR. V propozíciách usporiadateľ
uvedie, pre koho je táto súťaž vypísaná. Táto kategória sa pri coursingu
neotvára.
 Ďalšie preteky
Usporiadateľ dostihu / coursingu môže vypísať i iné súťaže – napríklad
rovinové preteky, prekážkové preteky a pod. Podmienky uvedie vždy
v propozíciách preteku.
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1.6 Licenčné karty
1.6.1 Údaje na licenčnej karte
Licenčnú kartu vystavuje majiteľovi psa národný zväz krajiny (na Slovensku DCK
SKJ poverený registrátor licencií) jeho trvalého bydliska. Licenčná karta musí
obsahovať:
Plemeno, pohlavie, meno psa, číslo plemennej knihy, dátum narodenia a číslo
tetovania alebo čipu, meno a správnu adresu majiteľa.
U vipetov a talianskych chrtíkov overený záznam o výške v kohútiku.
Dostihovú / coursingovú licenciu v Slovenskej republike vystavuje DCK SKJ
poverený registrátor licencií na základe licenčnej karty mladých (tréningovej
knižky), ktorá sa vystavuje na žiadosť majiteľa psa vo veku najmenej



12 mesiacov u vipetov a talianskych chrtíkov,
15 mesiacov u ostatných plemien.

Registrátor licencií vykoná všetky úkony vyplývajúce z jeho funkcie v lehote
21 dní od prijatia žiadosti.

1.6.2 Licencie v susedných krajinách
Ak v krajine patriacej k FCI nie je dostihová alebo coursingová aktivita, môžu byť
podmienky k získaniu licencie splnené v susednej krajine. Dotyční psi potom
musia dostať licenciu od svojho príslušného národného zväzu.
DCK SKJ uznáva licenčné skúšky vykonané aj na zahraničných dráhach.

1.6.3 Podmienky pre vystavenie licencie
Licenčná karta platná pre medzinárodné dostihy chrtov alebo coursing môže byť
vystavená len vtedy, ak je preukázané, že pes nenapáda iných psov, ale spoločne
s nimi prenasleduje návnadu.

a) Záujemcovia o licenčné skúšky si vyžiadajú slovenskú tréningovú
knižku vo svojom klube alebo na DCK SKJ.
b) Pes musí pred licenčnými skúškami absolvovať minimálne 3
tréningové behy, ktoré musia byť zapísané v tréningovej knižke.
c) Licenčné skúšky pozostávajú z absolvovania jedného čistého sólobehu
a troch čistých spoločných behov. V rámci jedného dňa je možné
vykonať u toho istého psa maximálne dva licenčné behy.
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d) Licenčné behy musia byť vykonané na minimálne dvoch rôznych
dráhach, pričom minimálne jeden tréningový beh alebo licenčný beh
musí byť vykonaný na slovenskej dráhe.
e) Splnenie skúšok podlieha posúdeniu a schváleniu hlavným rozhodcom
(dostihy) alebo rozhodcom pre coursing (coursing), ktorý to vyznačí
v tréningovej knižke.
f) Licenčné skúšky vykonané na coursingu sa nezapočítavajú do skúšok
potrebných pre získanie dostihovej licencie. Ak už má pes vydanú
licenciu pre coursing, a má majiteľ psa záujem získať dostihovú
licenciu, musí pes absolvovať licenčné skúšky na dostihových dráhach
podľa bodov c) až e) (tréningové behy už nie je nutné dokladovať).
g) Po splnení licenčných skúšok zašle majiteľ psa tréningovú knižku
s výsledkom merania (u plemien, kde sa vyžaduje meranie – vipety,
talianske chrtíky), kópiu preukazu o pôvode, potvrdenie o členstve
v klube registrátorovi dostihových a coursingových licencií, ktorý vydá
po splnení ďalších podmienok (vek, zápis v nár. registri atď.)
dostihovú knihu s licenciou. Vystavenie dostihovej / coursingovej
licencie je viazané na poplatok.
h) Pes smie mať iba jednu licenčnú kartu podľa štátnej príslušnosti resp.
trvalého pobytu majiteľa. Pri zmene štátnej príslušnosti majiteľa platí
jeho nová licencia v krajine, kde má trvalé bydlisko; predchádzajúca
licencia je automaticky neplatná, a nesmie s ňou pretekať.
i) Pri predaji psa sa dostihová kniha a dostihová / coursingová licencia
odovzdáva spolu so psom novému majiteľovi psa. Predajca je povinný
nahlásiť registrátorovi licencií DCK SKJ predaj psa, aby mohli byť
v licencii prevedené zmeny (nový majiteľ a adresa majiteľa psa),
v prípade predaja do zahraničia vyňatie psa z evidencie SR.
j) Pri nadobudnutí psa slovenským majiteľom s cudzou licenciou krytou
FCI, vydá DCK SKJ na požiadanie majiteľom, po predložení pôvodnej
licencie a preukazu o pôvode, slovenskú dostihovú / coursingovú
licenciu. U psov podliehajúcich meraniu je povinné nové meranie na
Slovensku určenými meracími rozhodcami.
k) Importovaní psi musia byť zaregistrovaní v slovenskej plemennej
knihe (SPKP), ktorú vedie Únia kynologických klubov (UKK), inak im
nemôže byť vystavená licencia.
l) V prípade nadobudnutia psa s licenciou, ktorá nie je krytá FCI, musí
takýto pes vykonať licenčné skúšky v súlade s predpismi FCI a bodu
1.6.3 písm. a) až f) tohto poriadku.
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1.7 Vypísanie akcií
1.7.1 Propozície akcií
Propozície musia obsahovať nasledujúce informácie:
1. Organizátor, miesto, dátum, čas začiatku akcie a čas začiatku prezentácie
psov.
2. Meno vedúceho dostihov alebo coursingu.
3. Výška štartovného.
4. Druh súťaže.
5. Udeľované ceny a čas plánovaný na vyhlásenie výsledkov.
6. Dátum uzávierky prihlášok.
7. Vylúčenie zodpovednosti podľa bodu 1.11.
8. Pravidlo pre náhubok u talianskych chrtíkov.
9. Pravidlá dopingu (viď bod 1.10). Meno a priezvisko dopingového
komisára.
10. Údaje o dostihovej dráhe (dĺžka, tvar, polomer zákrut, kvalita povrchu,
spôsob ťahania návnady).
11. Druh časomiery.
12. Postupový kľúč, viď bod 2.1.
13. Záloha za protest podľa bodu 1.12 vo výške 100 eur.
a) Kluby usporadúvajú športové akcie vo vlastnej réžii. Vypísanie
športovej akcie (dostihu, coursingu) je povolené po schválení DCK SKJ
(viď bod 1.3.1 tohto poriadku).
b) Výšku štartovného poplatku určuje usporiadateľ.
c) Usporiadateľ zašle najneskôr do 10 dní po skončení podujatia na
aktuálnu adresu registrátora výsledkov DCK SKJ v elektronickej
podobe:
 katalóg podujatia,
 kompletné výsledky,
 správu o dostihu / coursingu podľa bodu 2.7 alebo bodu 3.9.
d) Katalóg podujatia obsahuje:
 propozície akcie podľa bodu 1.7.1,
 zoznam prihlásených psov s ich identifikačnými údajmi: mená
psov, plemeno, pohlavie, dátumy narodenia, plemennú knihu
a číslo plemennej knihy, číslo licencie, číslo mikročipu alebo
tetovanie, meno majiteľov psov a krajina,
 iné informácie podľa uváženia usporiadateľa (napr. príhovor
vedúceho preteku, podmienky získania titulu C.I.C, Slovenského
šampióna práce, rozpis psov do prvého kola a pod.).
e) Súčasťou kompletných výsledkov je aj zoznam ocenených psov podľa
prílohy 1 a 2 tohto poriadku. V prípade medzinárodného CACIL
podujatia sú výsledky uvádzané v anglickom jazyku. Prílohou
zoznamu ocenených psov sú ich kópie preukazov o pôvode.
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1.7.2 Prihláška
Prihláška sa pripája k propozíciám akcií. Tá musí zodpovedať vzoru podľa
prílohy 7.1.
a) Prihlášky a kópiu preukazu o pôvode odosiela majiteľ psa na
kontaktnú adresu usporiadateľa do usporiadateľom stanoveného
termínu uzávierky. Termín uzávierky musí byť stanovený tak, aby
usporiadateľ vydal katalóg obsahujúci všetky náležitosti najneskôr 1
deň pred pretekom.
b) Usporiadateľ je povinný prihlášku potvrdiť a uviesť prihláseného psa
spolu s jeho identifikačnými údajmi do katalógu preteku.
c) Štartovať na medzinárodnom preteku so zadávaním CACIL môžu
výlučne psi uvedení v katalógu daného preteku.
d) Majitelia, ktorí nestihli uzávierku prihlášok, môžu dohlásiť svojich
psov aj v deň preteku v prípade, ak s tým usporiadateľ súhlasí.
Usporiadateľ vyhotoví kompletný zoznam dohlásených psov so
všetkými ich identifikačnými údajmi formou prílohy katalógu daného
podujatia. Tento odsek platí výlučne pre národný pretek so zadávaním
CACT alebo bez zadávania CACT.

1.8 Absencia prihlásených psov a funkcionárov
1.8.1 Absencia prihlásených psov
Prihlásení psi, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžu zúčastniť danej akcie,
musia byť nahlásení vedeniu tejto akcie pred jej začiatkom. Štartovné musí byť
uhradené v každom prípade.
1.8.2 Absencia prihlásených funkcionárov
Funkcionári, ktorí sú nahlásení na účasť na danej akcii, sú povinní informovať
vedenie tejto akcie o akomkoľvek probléme pred jej začiatkom. Predčasné
ukončenie potvrdenej účasti je možné len po predchádzajúcom oznámení
vedeniu akcie a súhlase jej vedúceho.

1.9 Diskvalifikácia
1.9.1 Dôvody na diskvalifikáciu
Funkcionári môžu diskvalifikovať alebo na daný deň vylúčiť psov, ktorí:
1. pri dostihu alebo coursingu zastanú
2. rušia priebeh dostihov alebo coursingu
3. musia byť nabádaní k opusteniu štartovacieho boxu alebo k prebehnutiu
cieľovej línie privolávaním, gestami, pískaním alebo inak.
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1.9.2 Napádajúci psi
Funkcionári musia diskvalifikovať tých psov, ktorí napádajú alebo sa pokúšajú
napádať ostatných psov alebo sa snažia utiecť.
Útočiaci psi sú takí, ktorí sa nezameriavajú na návnadu, ale napádajú alebo sa
pokúšajú napádať ostatných psov, a tým im bránia v normálnom sledovaní
návnady. Bezprostredná obranná reakcia napadnutého psa je povolená.
Ak si pes vlastným telom, bez úmyslu útočiť, vytvára pri dostihu alebo coursingu
voľnú dráhu, pričom je neustále zameraný na návnadu, neposudzuje sa to ako
napádanie.
1.9.3 Oznámenie o diskvalifikácii
Diskvalifikácia musí byť zreteľne zapísaná do dostihovej knihy. Usporiadateľ
licenciu zadrží a do 3 dní odovzdá dostihovému / coursingovému sekretariátu
národného zväzu, kde má majiteľ psa trvalé bydlisko. Pre záznam v dostihovej
knihe sa používa nasledujúca skratka: diskvalifikovaný = disqu.
1.9.4 Vylúčenie pre diskvalifikáciu
 prvá diskvalifikácia v kalendárnom roku: vylúčenie na deň
 druhá diskvalifikácia v kalendárnom roku: vylúčenie na 4 týždne
 tretia diskvalifikácia v kalendárnom roku: vylúčenie na 8 týždňov
Ak je pes štyrikrát diskvalifikovaný vo dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych
rokoch, stráca svoju licenciu. Tú môže získať späť po novom splnení
štandardných požiadaviek na licenciu. Pokiaľ by ju však v nasledujúcich dvoch
rokoch po ďalších štyroch diskvalifikáciách opäť stratil, nebude jej obnovenie už
možné.
1.9.5 Porušenie poriadku majiteľom psa alebo psovodom
Vedúci dostihu alebo coursingu, spoločne so zborom rozhodcov alebo
rozhodcami, môžu vylúčiť zo súťaže a vyzvať k opusteniu miesta konania akcie
každého, kto nedodržuje príkazy funkcionárov, slovne ich napadá alebo sa chová
nevhodne. Usporiadateľ musí túto udalosť oznámiť usporiadateľskému
národnému zväzu a národnému zväzu, kde má majiteľ psa / psovoda trvalé
bydlisko.
Na podujatiach sú majitelia povinní postarať sa, aby psi nemohli voľne
pobehovať, svojim správaním nespôsobili ujmu na zdraví alebo majetku,
prípadne narúšať priebeh pretekov. Majiteľ / psovod, ktorého pes sa takto
previní, môže byť potrestaný peňažnou pokutou zo strany usporiadateľa.
Rozhodcovia a vedúci preteku majú právo pri hrubom priestupku nepripustiť
previnilých jedincov na štart alebo vylúčiť ich zo súťaže bez náhrady
výdavkov. Rovnako majú právo vykázať zo športového areálu osoby
urážajúce alebo iným spôsobom napádajúce rozhodcov alebo funkcionárov
podujatia.
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Pre bezproblémový priebeh športových podujatí sú súťažiaci povinní
dodržiavať program a časový rozvrh týchto akcií.

1.9.6 Vylúčenie psa z preteku – zápisy do dostihovej knihy
Ak sa funkcionári rozhodnú v daný deň vylúčiť psa z podujatia, usporiadateľ
uvedie do stĺpca „Umiestnenie“ v dostihovej knihe nasledujúci zápis:
1. DNS (Dog is not at start) – usporiadateľ uvedie v prípade, ak sa pes
nedostaví na štart:
a. na základe rozhodnutia majiteľa stiahnuť svojho psa z podujatia
podľa bodu 1.2 alebo
b. z akéhokoľvek dôvodu podľa bodu 3.8.2 tohto poriadku (pes prešiel
veterinárnou prehliadkou ale nenastúpil, nedostavil sa alebo zmeškal
štart) alebo
c. ak nemá podľa názoru veterinára pre pretek potrebnú fyzickú
kondíciu podľa bodu 3.8.3 odsek 3 (nie zranenie).
2. DNF (Dog is not at finish) – usporiadateľ uvedie v prípade ak:
a. sa rozhodcovia rozhodnú nediskvalifikovať ale iba vylúčiť psa podľa
bodu 1.9.1 alebo
b. sa rozhodcovia rozhodnú vylúčiť psa, ktorý zostane pri svojom
majiteľovi po signáli štart alebo psa, ktorý odíde z trate podľa bodu
3.8.3 odsek 1 alebo
c. sa rozhodcovia rozhodnú vylúčiť psa, ktorý sa namiesto návnady
sústredí na svojho súpera podľa bodu 3.8.3 odsek 2 alebo
d. rozhodcovia sa rozhodnú vylúčiť psa z preteku z dôvodu nedobehu
psa.
3. INJ (Injured) – usporiadateľ uvedie v prípade, ak je pes funkcionármi
vylúčený z akcie na základe zranenia psa v preteku. Psom, ktorí sú
v dôsledku zranenia v prvom kole dostihu alebo coursingu na návrh
veterinára vyradení, je priznané úspešné dokončenie tohto dostihu či
coursingu.

1.10 Doping
1.10.1 Všeobecné vyhlásenie o dopingu
Všetky druhy dopingu sú zakázané.
Dopingová kontrola je zameraná na kontrolu prítomnosti zakázaných látok
v tele psa podľa zoznamu zakázaných látok v prílohe 3 tohto poriadku.
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Dopingová kontrola môže byť urobená na všetkých dostihoch alebo
coursingových pretekoch podliehajúcich tomuto poriadku FCI a na všetkých
dostihoch alebo coursingoch schválených DCK SKJ. S prihlásením psa na akciu
majiteľ súhlasí, že jeho pes môže prejsť dopingovou kontrolou. Vyššie uvedené
dopingové kontroly sa riadia pravidlami národných zväzov (na Slovensku DCK
SKJ).
Je potrebné brať do úvahy Medzinárodnú smernicu FCI o dopingu u psov, ktorá
bola schválená na zasadnutí predsedníctva FCI v júli 2009 vo Viedni.

1.10.2 Dopingová kontrola na akciách
1. Usporiadateľ určí na dané podujatie osobu, ktorá bude vykonávať funkciu
dopingového komisára na danom podujatí.
Pri podozrení na doping môže zbor rozhodcov spoločne s miestnym
veterinárom nariadiť dopingovú kontrolu. Majiteľ psa je povinný podrobiť
svojho psa kontrole na podujatí, na ktorom sa pes zúčastňuje. Pri
preukázaní dopingu nesie náklady na kontrolu majiteľ.
2. Dopingovú kontrolu podľa bodu 7 vykonáva dopingový komisár, ktorý sa
pri výkone dopingovej kontroly preukazuje preukazom dopingového
komisára podľa prílohy č. 4 tohto poriadku.
3. Dopingový komisár osobne vykonáva všetky úlohy spojené s výkonom
dopingovej kontroly podľa bodu 7.
4. Usporiadateľ preteku poskytne dopingovému komisárovi všetky
informácie a materiálne vybavenie potrebné na výkon dopingovej
kontroly.
5. Miestom výkonu dopingovej kontroly (okrem odberu moču) je miesto
výkonu veterinárneho dohľadu.
6. Dopingová kontrola sa vykonáva po odbehnutí finálového behu psa.
7. Postup pri dopingovej kontrole na podujatí:
a) Majiteľovi/psovodovi vybraného psa je dopingovým komisárom
oznámené, že musí svojho psa podrobiť dopingovej kontrole.
Majiteľ/psovod sa v sprievode dopingového komisára dostaví
s vybraným psom na miesto výkonu veterinárneho dohľadu.
b) Po príchode na miesto sa dopingový komisár preukáže podľa ods. 2,
skontroluje totožnosť psa a informuje majiteľa/psovoda o postupe
pri výkone dopingovej kontroly.
c) Dopingový komisár vyberie odberovú súpravu na odber vzorky
moču, ktorá musí byť v neporušenom obale.
d) Dopingový komisár celú dobu dohliada nad odberom moču psa.
Majiteľ/psovod postupuje podľa pokynov dopingového komisára
a pokúša sa o odchyt minimálne 40 ml moču v časovom limite 30 –
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45 minút. Ak sa v rámci tohto časového intervalu nepodarí získať
požadované množstvo moču, nariadi dopingový komisár odber krvi.
e) Odobratá vzorka moču sa rozdelí na vzorku „A“ a vzorku „B“.
f) Dopingový komisár odobratú vzorku „A“ a vzorku „B“ preberie
a skontroluje uzávery vzoriek. Dopingový komisár odobraté vzorky
zapečatí a pripraví ich na prepravu.
g) Pri dopingovej kontrole sa vyplní protokol, do ktorého
majiteľ/psovod uvedie požadované údaje. Údaje v protokole
potvrdia majiteľ/psovod a dopingový komisár svojimi podpismi.
h) V prípade vzorky krvi sa postupuje obdobne ako pri odbere vzorky
moču. Vzorky krvi však môže odoberať výlučne veterinárny lekár za
prítomnosti dopingového komisára alebo dopingový komisár, ktorý
je veterinárny lekár.
i) Odber vzorky krvi možno vykonať spolu s odberom moču.
j) Usporiadateľ prostredníctvom dopingového komisára zabezpečí
odoslanie vzorky „A“ do laboratória určeného na vykonávanie
testov do 3 dní.
8. Vzorka „B“ je uložená u dopingového komisára.
9. Laboratórium uskutoční analýzu vzorky „A“. Výsledok analýzy vzorky „A“
laboratórium oznámi usporiadateľovi.
10. Kópiu dokumentu o výsledku analýzy vzorky „A“ usporiadateľ zašle do 3
dní od jeho obdržania z laboratória majiteľovi psa a DCK SKJ.
11. Ak výsledkom analýzy vzorky „A“ je pozitívny nález, má majiteľ psa právo
požiadať usporiadateľa o vykonanie analýzy vzorky „B“.
12. Analýzu vzorky „B“ možno vykonať do 30 dní od vykonania analýzy vzorky
„A“. Výsledok analýzy vzorky „B“ laboratórium oznámi usporiadateľovi,
ktorý zašle do 3 dní od jeho obdržania z laboratória kópiu dokumentu
o výsledku analýzy vzorky „B“ majiteľovi psa a DCK SKJ.
13. Ak sa analýzou vzorky „B“ nezistí pozitívny nález, výsledkom dopingovej
kontroly je negatívny nález.
1.10.3 Dopingová kontrola na majstrovstvách FCI
Dopingová kontrola je povinná na šampionátoch majstrovstva sveta
a majstrovstva Európy FCI v dostihu a coursingu. Spôsob kontroly a jej detaily
určuje národný zväz (Dostihová a coursingová komisia SKJ), ktorý necháva
kontrolu vykonávať. V prípade, že národný zväz túto požiadavku nesplní, bude na
dva roky vylúčený z usporiadania FCI dostihov a coursingov.
1.10.4 Sankcie pri preukázanom dopingu
Každý národný zväz je povinný uložiť psovi a jeho majiteľovi príslušné sankcie
podľa dopingových pravidiel národného zväzu.
Ostatné národné zväzy sú takisto povinné uplatniť tieto sankcie v plnom rozsahu.
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Národné zväzy, ktoré podmienku uloženia sankcií nesplnia, budú na dva roky
vylúčené z usporiadania FCI dostihov a coursingov. Komisia podá na
predsedníctvo FCI návrh na začiatok a ukončenie tohto zákazu činnosti.
1. Pri pozitívnom dopingovom náleze je dotyčný pes dodatočne z daného
preteku diskvalifikovaný.
2. Úhradu nákladov vyšetrenia vzorky „A“ platí majiteľ psa.
3. Zverejnenie mena a priezviska majiteľa psa a mena psa na webovej
stránke DCK SKJ a klubov v štruktúrach SKJ.
4. O rozsahu sankcií DCK SKJ majiteľa psa písomne informuje. Majiteľovi psa
môže DCK SKJ pri zistení pozitívneho dopingového nálezu uložiť tieto
sankcie:
a) pri prvom zistení – majiteľ a všetky psi v jeho vlastníctve budú
vylúčení z účasti na pretekoch v rámci FCI na 6 mesiacov;
b) pri druhom zistení – majiteľ a všetky psi v jeho vlastníctve budú
vylúčení z účasti na pretekoch v rámci FCI na 1 rok;
c) pri treťom zistení – majiteľ psov dostane doživotný zákaz pretekať so
všetkými psami, ktorých má vo svojom vlastníctve, na pretekoch
v rámci FCI.
5. Majiteľ psa sa môže proti rozsahu sankcií odvolať písomne na adresu
predsedu DCK SKJ do 15 dní od doručenia listu informujúceho o rozsahu
sankcií.

1.10.5 Antidopingový fond
1. Antidopingový fond sústreďuje a poskytuje peňažné prostriedky na
vykonávanie dopingových kontrol na akciách.
2. Zdrojmi antidopingového fondu sú:
a) príspevky od usporiadateľov akcií,
b) dary a príspevky od právnických alebo fyzických osôb,
c) ďalšie zdroje.
3. Usporiadateľ zašle do 31.12. v danom kalendárnom roku príspevok do
antidopingového fondu vo výške:
a) 30 eur za každý schválený medzinárodný pretek so zadaním CACIL
alebo CACIL + CACT,
b) 10 eur za každý schválený národný pretek so zadaním CACT.
4. Prostriedky antidopingového fondu možno použiť výlučne na
financovanie dopingových kontrol na akciách.
5. O poskytnutí prostriedkov antidopingového fondu rozhoduje DCK SKJ, a to
na základe písomnej žiadosti usporiadateľa akcie.
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6. DCK SKJ prerozdelí prostriedky prostredníctvom koeficientu vzhľadom
k nákladom a môže prerozdeliť prostriedky antidopingového fondu
maximálne do výšky prostriedkov vedených na účte fondu.
7. Zostatok
prostriedkov
antidopingového
fondu
prechádza
do
nasledujúceho roka.

1.11 Vylúčenie zodpovednosti
Ani usporiadateľ ani funkcionári nie sú zodpovední za zranenia majiteľov psov,
psov alebo samotných funkcionárov. Rovnako tak nenesú akúkoľvek
zodpovednosť v prípade stratených psov. Majiteľ nie je zodpovedný za zranenia
iného psa spôsobené jeho psom v priebehu dostihu alebo coursingu. Vo všetkých
ostatných prípadoch preberá majiteľ za svojho psa plnú zodpovednosť.

1.12 Protesty
Rozhodnutia rozhodcov sú konečné a nie je možné ich meniť tzn. voči
rozhodnutiam rozhodcov nie je možné podať protest.
Súťažiaci má právo podať na podujatí protest po zaplatení zálohy vo výške
100 eur, ak nadobudol dojem, že bol porušený národný alebo medzinárodný
poriadok. Protest rieši zbor rozhodcov spolu s vedúcim preteku. Ak bude
protest úspešný, záloha sa vracia súťažiacemu, v opačnom prípade prepadne
v prospech usporiadateľa alebo DCK SKJ v prípade, ak sa súťažiaci odvolá
voči ich rozhodnutiu podľa bodu 7.7 tohto poriadku.

1.13 Zdroje prvej pomoci pre ľudí
Akcie FCI, dostihy a coursingy, často zhromažďujú až stovky ľudí na miestach,
ktoré nie sú ľahko prístupné pre záchrannú službu. Preto je dôrazne odporučené
mať zaistenú prvú pomoc priamo na mieste akcie. Usporiadateľ je povinný
zabezpečiť počas trvania podujatia zdravotnícku službu v zmysle platnej
legislatívy SR.
Nasledujúce pokyny by mali byť dodržané:
 Kontaktovať najbližšiu nemocnicu a oznámiť jej konanie akcie.
 Kontaktovať najbližšiu pohotovostnú službu a oznámiť jej konanie akcie.
 Zriadiť „Centrum prvej pomoci“ na mieste konania akcie, ak je to možné
spoločne s pohotovostnou službou.
 Pracovník „Centra prvej pomoci“ musí mať riadnu kvalifikáciu ako napr. lekár,
zdravotná sestra.
 Umiestniť „Centrum prvej pomoci“ čo najbližšie k sekretariátu akcie.
 „Centrum prvej pomoci“ musí byť riadne označené – vlajka s červeným
krížom, alebo podobné označenie.
 Počas celej akcie sa v „Centre prvej pomoci“ musí vyskytovať pracovník.
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Všetci funkcionári a členovia organizačného tímu budú informovaní o výskyte
a umiestnení „Centra prvej pomoci“.
Všetci účastníci akcie budú informovaní o „Centre prvej pomoci“ a jeho
umiestnení.
Zabezpečiť prístup a umožniť vstup na miesto konania podujatia tak, aby
bolo možné vykonať účinný a rýchly zásah záchranných zložiek.
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2. Dostihový poriadok
2.1 Postupový kľúč
Spôsob postupu určuje usporiadateľ. Dostih sa skladá z rozbehov a finálových behov.
Všetky potrebné vyraďovacie behy sú považované za rozbehy. Pre každého psa,
postupujúceho do finále, sa ráta s dvoma behmi.
Jeden spôsob postupu psov do finálového behu je založený na ich poradí v rozbehu.
Druhý spôsob výberu psov do finálového behu je založený na dosiahnutých časoch
v rozbehoch. Ten je možné použiť len vtedy, ak je pri všetkých rozbehoch k dispozícii
automatický merací systém pre všetkých psov pretínajúcich cieľovú líniu. Vo
všetkých uvedených prípadoch sa čas začína merať ihneď po otvorení štartovacích
boxov.
Národný dostih sa môže skladať len z finálových behov, pričom túto informáciu
musí usporiadateľ uviesť v propozíciách dostihu spoločne s informáciou, ktorých
plemien sa toto zloženie dostihu týka.

2.2 Počet prihlásených psov, zloženie dostihov, rozdelenie podľa
pohlavia a program

2.2.1 Počet prihlásených psov a zloženie dostihov
1. Minimálny počet prihlásených jedného plemena: 6 psov
2. Minimálny počet prihlásených v jednom dostihu: 3 psi
3. Maximálny počet prihlásených v jednom behu:
pri rovinných behoch: 6 psov
pri prekážkových dostihoch: 4 psi
2.2.2 Rozdelenie podľa pohlavia
2.2.2.1 Rozdelenie psi - suky
Ak je prihlásených najmenej šesť psov toho istého plemena a pohlavia, bežia psi
a suky oddelene. Ak je prihlásených menej ako šesť psov jedného pohlavia, bežia psi
a suky spoločne.
Ak sú na národných dostihoch prihlásené najmenej 3 jedince toho istého
plemena a pohlavia, bežia psi a suky oddelene. Ak sú prihlásení menej ako traja
jedinci jedného pohlavia, bežia psi a suky spoločne.
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2.2.2.2 Rozdelenie podľa triedy
Ak sú podľa programu usporadúvané dostihy delené do tried, môžu psi a suky
v jednej triede bežať spoločne bez ohľadu na počet prihlásených. Táto informácia
však musí byť uvedená v propozíciách dostihu.
2.2.3 Program dostihov
Program dostihov zostavuje usporiadateľ. Dostihoví psi musia byť rozdelení do
rôznych behov podľa najlepšieho svedomia a bez akéhokoľvek uprednostňovania.
Dostihoví psi z rôznych krajín musia byť rozdelení do jednotlivých behov
rovnomerne. Je potrebné zamedziť tomu, aby bežali spoločne v rozbehoch
najrýchlejší psi alebo psi jedného majiteľa.
Ak dochádza k nominácii do finále na základe časov, môžu byť na štarte maximálne 4
psi v jednom rozbehu.
2.2.3.1 Wide runners (vonkajší bežci)
So psami, ktorých ich národná organizácia (na Slovensku DCK SKJ) označí ako „wide
runners“, sa bude podľa toho zachádzať.
O označenie psa ako „wide runner“ žiada majiteľ registrátora licencií DCK SKJ.
DCK SKJ v dostihovej licencii vyznačí spojenie slov „wide runner“.
O zrušenie označenia psa ako „wide runner“ žiada majiteľ DCK SKJ. Zrušenie
označenia musí byť zaznamenané v dostihovej licencii psa. Zrušiť zaradenie do
tejto kategórie je možné len raz v kariére psa.
2.2.3.2 Spôsob štartu
Psi štartujú zo štartovacích boxov s výnimkou plemena írsky vlkodav, ktorý
štartuje „z ruky“, pred štartovacími boxmi.

2.3 Zoznam funkcionárov – úlohy funkcionárov
1. Zbor rozhodcov
2. Vedúci dostihu
3. Cieľoví rozhodcovia
4. Časomiera
5. Dráhoví rozhodcovia
6. Štartovacia skupina
7. Technická obsluha návnady
8. Veterinár
9. Dopingový komisár
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2.3.1 Zbor rozhodcov (Jury)
Zbor rozhodcov je najvyšším orgánom akcie. Dohliada na dodržiavanie pravidiel
dostihu a sleduje jeho priebeh. Jeho rozhodnutia v sporných a pochybných prípadoch
sú konečné. Pozostáva z troch členov, ktorí musia mať licenciu rozhodcu
a pochádzajú z rôznych krajín, ak je to možné. Pre národný dostih nahrádza zbor
rozhodcov (Jury) jeden hlavný rozhodca.
Spôsob delegácie zahraničných a domácich rozhodcov je popísaný v bode 7.6.
2.3.2 Vedúci dostihu
Vedúcemu dostihu podlieha celé technické a organizačné vedenie akcie. Rozhoduje
o všetkých technických a organizačných otázkach súvisiacich s dostihom. Vedúci
dostihu tiež predstavuje spojenie medzi zborom rozhodcov a účastníkmi akcie.
2.3.3 Cieľoví rozhodcovia
Cieľoví rozhodcovia, ktorí by mali byť podľa možnosti zostavení medzinárodne,
rozhodujú o všetkých otázkach poradia dobehnutí. Meradlom je špička nosu psa. Pre
národný dostih postačuje jeden cieľový rozhodca. Spôsob delegácie zahraničných
a domácich rozhodcov je popísaný v bode 7.6.
Funkciu cieľového rozhodcu nahrádza kamerový systém v prípade, ak je ním
dráha vybavená.
2.3.4 Časomiera
Časomiera a druh merania času sú určované usporiadateľom. Pri meraní času je
rovnako ako pri poradí dobehnutí meradlom špička nosu psa. Meranie času sa
spúšťa otvorením boxov.
2.3.5 Dráhoví pozorovatelia
Usporiadateľ by mal umiestniť okolo dráhy najmenej štyroch dráhových
pozorovateľov. Pre národný dostih postačujú dvaja dráhoví pozorovatelia. Tí
musia mať licenciu dráhových pozorovateľov alebo rozhodcov. Vedúci dostihu určí
pre dráhových pozorovateľov rôzne úseky dráhy. Ich úlohou je sledovať jednotlivé
behy a bezprostredne po konci daného behu nahlásiť zboru rozhodcov všetky
nezrovnalosti a priestupky proti dostihovému poriadku, ktoré sa na dráhe odohrali.
Pokiaľ sa rozhodnutie zboru rozhodcov nestotožňuje s hlásením dráhového
pozorovateľa, musí byť toto pozorovateľovi objasnené.
Spôsob delegácie zahraničných a domácich rozhodcov je popísaný v bode 7.6.
2.3.6 Štartovacia skupina
Pod pojmom štartovacia skupina (tím štartérov) sa myslí obsluha v sedlisku,
štartér pri štartovacích boxoch. Musia to byť zaškolené, usporiadateľom určené
plnoleté osoby.
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Majiteľ / psovod sa zdržiava so psom v sedlisku a včas sa s ním dostaví na štart. Pred
nasadením psov do boxov musí tím štartérov skontrolovať:
1. Štartovacie boxy.
2. Dodržanie štartovacieho poradia psov.
3. Správne upevnenie náhubku, ktorý musí zodpovedať modelu uznanému FCI
(príloha 7.3).
4. Každý pes v sedlisku musí mať vhodný obojok, ktorý si ponechá až do štartu.
Ostnaté a sťahovacie obojky sú zakázané.
5. Správne upevnenie dostihovej dečky, ktorá musí zodpovedať modelu uznanému
FCI vrátane farby (viď príloha 7.2 pre definíciu FCI dečiek).
6. Žiadny pes nesmie mať klapky na očiach.
Tím štartérov kontroluje plynulé, avšak neunáhlené umiestňovanie psov do
štartovacích boxov. Štart prebieha zo zatvoreného štartovacieho boxu, pri štarte
z otvoreného štartovacieho boxu (zadné dvierka) je beh neplatný a musí byť
označený za nedobeh.
2.3.7 Technická obsluha návnady
Technická obsluha návnady sa riadi pokynmi vedúceho dostihu. Návnada musí byť
ťahaná pokiaľ možno v stálom odstupe 20 m pred prvým psom. V prípade chybného
štartu, pokiaľ sa návnada nachádza ešte v prvej polovici priamej štartovacej rovinky,
musí byť návnada okamžite zastavená.
2.3.8 Veterinár
Miestny veterinár je pozývaný usporiadateľom akcie. Veterinár musí byť prítomný
počas dostihovej akcie a pripravený k zásahu. Odporúča riadiť sa vysvetlivkami pre
úlohy veterinárov uvedenými v bode 7.4.
2.3.9 Obmedzenie výkonu činnosti funkcionárov
Funkcionári (členovia zboru rozhodcov, cieľoví rozhodcovia, dráhoví pozorovatelia),
ktorých psi sa zúčastňujú dostihu, nesmú v tej dobe vykonávať svoju funkciu v tejto
triede / pohlaví a musia byť nahradení. Platí pre psov v majetku partnera
funkcionára, člena najbližšej rodiny alebo akejkoľvek osoby žijúcej s ním
v spoločnej domácnosti.

2.4 Dostihové vzdialenosti, vymedzenie a špecifikácia dráhy
Pre vymedzenie a špecifikáciu dráhy viď dodatok 7.5.
2.4.1 Dostihové vzdialenosti pre rôzne plemená
Dostihové vzdialenosti sa merajú vo vzdialenosti jedného metra od vnútorného
ohraničenia. Sú to:
od 250 do 500 metrov pre vipetov a talianskych chrtíkov
od 250 do 900 metrov pre všetky ostatné plemená.
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2.4.2 Dostihové vzdialenosti vzhľadom na vek psa
Vzdialenosti dlhšie ako 525 metrov môžu absolvovať psi, ktorí 1. januára daného
roku dovŕšili najmenej 2 roky a nie sú starší viac ako 6 rokov. Pri takýchto dostihoch
na dlhé vzdialenosti podliehajú psi špeciálnej veterinárnej kontrole.
2.4.3 Pohyb návnady v cieli
Návnada musí pokračovať za cieľovou čiarou najmenej 30 metrov rýchlosťou
rovnakou ako pri dostihu.
2.4.4 Schválenie dráhy
Medzinárodné dostihy sa môžu konať len na dráhach zaradených do kategórie
A alebo B, (viď dodatok 7.5) schválených národným zväzom.
Kluby žiadajú DCK SKJ o schválenie spôsobilosti dostihovej dráhy.
2.4.5 Kontrola dráhy zborom rozhodcov
Zbor rozhodcov je oprávnený pred akciou skontrolovať dráhu, či zodpovedá
informáciám uvedeným usporiadateľom s ohľadom na bezpečnosť psov.

2.5 Dostihové vybavenie
Usporiadateľ je zodpovedný za to, že je všetko dostihové vybavenie vrátane
náhradného materiálu v perfektnom prevádzkovom stave a je schopné bezchybnej
prevádzky.
1. Návnada musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
a) mať schopnosť razantne zrýchľovať
b) rýchle odozvy na zmenu rýchlosti
c) disponovať dostatočnými rezervami výkonu.
2. Kladky nesmú mať svetlú farbu a nesmú byť lesklé.
3. Návnada musí byť zo svetlej, približne 40 cm dlhej zajačej kože alebo podobného
materiálu. Návnady z látky alebo plastu môžu byť použité pri daždivom, vlhkom
počasí.
4. Minimálne rozmery štartovacích boxov sú tieto:
a) Dĺžka 110 cm, výška 84 cm, šírka 28 cm
b) Priestory medzi jednotlivými boxmi musia mať najmenej 10 cm
c) Vnútorné steny musia byť hladké a bez ostrých hrán
d) Dlážka musí byť hrubá a na rovnakej úrovni ako tráva alebo piesočnatá
dráha
e) Predné dvere nesmú odrážať svetlo, musia umožniť psovi jasný výhľad
na návnadu a musia byť zostrojené tak, aby znemožnili akékoľvek
zranenie psov
f) Štartovacie boxy musia mať zadné, pevne uzatvárateľné dvierka.
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2.6 Opakovanie behu
2.6.1 Dôvod pre opakovanie behu
Zbor rozhodcov určuje, či sa beh bude opakovať. Dôvody pre opakovanie behu sú:
1. Vedúci pes je bližšie ako 10 m od návnady alebo je od nej vzdialený viac ako 30 m
alebo návnada značne ruší priebeh dostihu poletovaním.
2. Návnada je ťahaná minimálne rovnakou rýchlosťou menej než 30 m za cieľovou
líniou.
3. Štartovacie boxy zlyhajú.
4. Návnada sa v priebehu dostihu zastaví.
5. Dráhoví pozorovatelia alebo zbor rozhodcov zistí podstatné narušenie priebehu
dostihu. Pády dostihových psov sa nehodnotia ako narušenie dostihu.

2.6.2 Výnimky pri opakovaní behu
Vo veľmi jasných prípadoch môže zbor rozhodcov v spornom dostihu vylúčiť
vedúcich psov z opakovania vzhľadom k tomu, že:
1. Ich pozícia bola úplne nepochybná.
2. Prebehli najmenej polovicu dostihovej vzdialenosti.
3. Priebeh dostihu zostal zaistený podľa predpisov.
Vyššie uvedení psi budú umiestnení podľa ich pozícií pred začiatkom narušenia
behu.
2.6.3 Opakovanie behu a prestávka medzi behmi
Behy môžu byť opakované okamžite, pokiaľ všetci psi prebehli v spornom behu
menej než polovicu dostihovej vzdialenosti. V ostatných prípadoch je nutné dodržať
prestávku.
Časový odstup medzi po sebe nasledujúcimi behmi jedného psa musí trvať:



najmenej 30 minút pri vzdialenosti do 525 metrov
najmenej 60 minút pri vzdialenosti nad 525 metrov.

Pri dostihových vzdialenostiach nad 525 metrov môžu psi štartovať najviac dvakrát
za deň. Opakovanie dostihu v tom istom dni je zakázané.
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2.7 Hlásenie z dostihu
Vedúci dostihu zabezpečí prázdne tlačivo „Správa o dostihu“ (viď Príloha 5 tohto
poriadku) a toto predloží po skončení dostihu hlavnému rozhodcovi na
vyplnenie.
Po skončení dostihu vyplní hlavný rozhodca tlačivo „Správa o dostihu“. V hlásení
musia byť uvedené všetky dôležité okolnosti a mimoriadne udalosti
(diskvalifikácie, nedobehy, hospitanti, zranenia, ošetrenia veterinárom,
nevhodné chovanie, dôvod v prípade skoršieho ukončenia dostihu, a pod.).
Hlásenie hlavný rozhodca podpíše a odovzdá usporiadateľovi.
Vyplnené a podpísané tlačivo „Správa o dostihu“ zašle najneskôr do 10 dní odo
dňa dostihu registrátorovi výsledkov DCK SKJ.

2.8 Dostihové tituly
2.8.1 Majstrovské tituly
Majstrovské tituly sú:
a) Majster Slovenska + rok – môže získať len pes bežiaci so slovenskou
licenciou. Zadáva sa na majstrovskom dostihu najvyššie umiestnenému
psovi bežiacemu so slovenskou licenciou vo svojej kategórii. V prípade
MIX-u sa titul udeľuje za každé pohlavie zvlášť. Pre zadanie titulu nie je
stanovený minimálny počet psov na štarte.
b) Medzinárodný Majster Slovenska + rok – môže získať len víťaz vo svojej
kategórii na majstrovskom dostihu so zadávaním CACIL. V prípade mixu
sa majstrovské tituly udeľujú za každé pohlavie zvlášť. Pre zadanie titulu
nie je stanovený minimálny počet psov na štarte.
Každý titul je možné zadať len raz v danom kalendárnom roku. Slovenská
kynologická jednota zapíše Majstrovský titul do preukazu o pôvode, ak o to
majiteľ psa požiada.
O možnosť získania preteku so zadávaním titulu majstra žiada usporiadateľ
DCK SKJ v termínoch podľa tohto poriadku. DCK SKJ rozhoduje, na ktorých
podujatiach sa budú jednotlivé tituly zadávať.
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2.8.2 Dostihový víťaz SR
Udelenie titulu Dostihový víťaz SR + rok je podmienené:
1. Získaním najväčšieho počtu bodov v jednej sezóne v seriáli dostihov o titul
Dostihový víťaz SR, ktorý na každý rok vypisuje DCK SKJ.
2. Na každý rok je určený počet bodovacích dostihov. Z týchto dostihov sa
zúčastneným psom započítavajú najlepšie výsledky z najviac 5 dostihov.
3. Aby bol pes zaradený do súťaže, musí štartovať najmenej v 3 dostihoch.
V prípade, ak budú na týchto 3 dostihoch aspoň raz menej ako 3 jedinci na
štarte, musí pes štartovať najmenej v 4 dostihoch, aby bol zaradený do
súťaže.
4. Majiteľ psa sa musí o titul uchádzať. Do 30. novembra daného roku zašle
výsledky a kópiu dostihovej knihy na DCK SKJ.
5. DCK SKJ po predložení výsledkov spočíta body pre každé plemeno a pohlavie
a oficiálne vyhlási víťazov.
6. DCK SKJ vydá doklad o pridelení titulu, ktorý odovzdá majiteľovi psa.
7. Po získaní titulu majiteľ psa predloží doklad o pridelení titulu a preukaz
o pôvode psa SKJ, ktorú požiada o zápis do preukazu o pôvode psa.
8. Bodovací systém pre získanie titulu „Dostihový víťaz SR“:
 národný, klubový dostih v SR i v zahraničí:
Finále: 6 bodov – 1 bod
6-5-4-3-2-1
 medzinárodný, majstrovský (len majstrovstvá štátu) dostih v SR i v zahraničí:
Finále: 12 – 7 bodov
12-11-10-9-8-7
 MS a ME:
20 bodov – 1 bod (1. – 20. miesto)
20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
9. Pri rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok.
10. Titul môže získať výlučne pes štartujúci so slovenskou licenciou. Udeľuje sa
v kategóriách: štandard a národná trieda.
11. DCK SKJ má právo za výnimočných okolností neudeliť titul „Dostihový víťaz
SR“.
12. Importovanému psovi sa započítajú body do dostihového víťaza len z tých
pretekov, v ktorých štartoval so slovenskou licenciou.

Strana | 31

NÁRODNÝ DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK SR
DOSTIHOVÁ A COURSINGOVÁ KOMISIA SKJ

3. Coursingový poriadok
3.1 Zoznam funkcionárov – úlohy funkcionárov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zbor rozhodcov
Vedúci coursingu
Dráhoví rozhodcovia
Štartovacia skupina
Technická obsluha návnady
Miestny veterinár
Dopingový komisár

3.1.1 Zbor rozhodcov
Zbor rozhodcov je najvyšším orgánom podujatia. Dohliada na dodržiavanie pravidiel
coursingu a sleduje jeho priebeh. Jeho rozhodnutia v sporných a pochybných
prípadoch sú konečné. Technologické záležitosti rieši s vedúcim coursingu. Pred
začiatkom podujatia sa musí zbor rozhodcov presvedčiť, že sú dodržané ustanovenia
v bodoch 3.2, 3.3, 3.4 a 3.6 na ochranu zdravia psov.
Medzinárodné podujatia musia byť hodnotené najmenej dvoma rozhodcami, ktorí
musia vlastniť licenciu coursingového rozhodcu. Pre národné podujatie nahrádza
zbor rozhodcov jeden rozhodca pre coursing.
Na podujatiach, kde je udeľovaný CACIL, musí byť prizvaný jeden rozhodca z inej
krajiny FCI.
Spôsob delegácie zahraničných a domácich rozhodcov je popísaný v bode 7.6.
3.1.2 Vedúci coursingu
Vedúci coursingu musí byť skúsený coursingový špecialista s praxou, nakoľko riadi
celú akciu po technickej aj organizačnej stránke. Počas akcie rozhoduje o všetkých
technických a organizačných otázkach súvisiacich s coursingom. Každé riešenie
technických či organizačných problémov danej akcie podlieha jeho rozhodnutiam.
3.1.3 Štartér
Štartér na štarte kontroluje nasledovné skutočnosti:
1. Majitelia / psovodi udržujú v sedlisku psov v pokoji a nasadia ich na štart včas.
2. Psi sú v správnej štartovacej pozícii.
3. Správne upevnenie náhubku, ktoré musí zodpovedať modelu uznanému FCI
(príloha 7.3).
4. Správne upevnenie coursingovej dečky.

Strana | 32

NÁRODNÝ DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK SR
DOSTIHOVÁ A COURSINGOVÁ KOMISIA SKJ

3.1.4 Obsluha návnady a technická obsluha
Obsluha návnady sa riadi pokynmi vedúceho coursingu a zboru rozhodcov. Návnada
by mala byť umiestnená tak, aby mala jej obsluha jasný výhľad na celú trať. Obsluha
musí ťahať návnadu pred psami v predpísanej vzdialenosti, čo si vyžaduje veľkú
skúsenosť, a preto táto pozícia nie je vhodná pre nekvalifikované osoby.

3.1.5 Veterinár
Miestny veterinár je objednávaný usporiadateľom akcie. Veterinár musí byť počas
celého coursingu prítomný a pripravený k zásahu. Odporúča sa riadiť sa
vysvetlivkami pre úlohy veterinárov uvedenými v dodatku 7.4.
Psi mladší ako 2 roky a starší ako 6 rokov musia po každom behu na vzdialenosť
dlhšiu ako 600 metrov absolvovať špeciálnu veterinárnu kontrolu.

3.1.6 Obmedzenie výkonu činnosti funkcionárov
Funkcionári, ktorých psi sa zúčastňujú podujatia, nesmú vykonávať svoju funkciu
počas preteku daného plemena a musia byť nahradení. Platí pre psov v majetku
partnera funkcionára (rozhodca pre coursing), člena najbližšej rodiny alebo
akejkoľvek osoby žijúcej s ním v spoločnej domácnosti.

3.2 Predpisy pre krajinu, povrch a dĺžku coursingovej trate
3.2.1 Terén
Veľká lúka je najideálnejším coursingovým športoviskom, najmä mierne sa
zvažujúca alebo kopcovitá. Vhodné je miesto s niekoľkými kríkmi alebo stromami,
pokiaľ tieto nepredstavujú pre psov žiadne nebezpečenstvo.

3.2.2 Kvalita povrchu
Povrch zeme by nemal byť príliš šmykľavý a musí byť zbavený dier a kameňov.
Prírodné prekážky sú odporúčané, ale nie sú povinné. Musia byť jasne viditeľné
z pohľadu psa zo vzdialenosti najmenej 30 metrov, najmä ak sú to priehlbne.

3.2.3 Dĺžka trate
Dĺžka trate by mala byť:



od 400 do 700 metrov pre vipetov a talianskych chrtíkov.
od 500 do 1000 metrov pre všetky ostatné plemená.
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3.3 Vzdialenosť medzi kladkami
Vzdialenosť medzi kladkami je zo všetkého najdôležitejšia. Musia byť prispôsobené
podmienkam terénu. Zatáčky ostrejšie ako 60 stupňov sú zakázané.

3.4 Návrh trate
Vzhľadom k fyzickému výkonu, ktorý sa pri coursingu od psov vyžaduje, musí byť
celá trať prehľadná a zbavená všetkého nebezpečenstva. Trať musí byť v druhom
kole dňa rozvrhnutá inak. Lanko návnady musí byť umiestnené tak, aby
minimalizovalo riziko zamotania psov a ich zranenie.
Použitie nekonečného zajaca (s uzavretou slučkou ťahanou po zemi) bude jasne
uvedené v propozíciách pre účastníkov.

3.5 Štart
3.5.1 Dečky
Psi behajú v pároch vypustených naraz. Jeden beží v červenej dečke, druhý v bielej
alebo modrej dečke v súlade s národnými predpismi. Popis dečiek je uvedený
v dodatku 7.2.

3.5.2 Nepárny počet prihlásených psov
V prípade nepárneho počtu prihlásených psov, usporiadateľ podľa možnosti nasadí
náhradného psa do páru, aby sa predišlo behu len jedného psa.
So súhlasom oboch majiteľov psov je možné do páru použiť i psa, ktorý si v daný
deň plní spoločný licenčný beh. Tento pes musí byť v rozpise označený tak, aby
bolo jasné, že je sparing alebo si plní licenčnú skúšku. V prípade, že sa
usporiadateľovi nepodarí nasadiť náhradného psa do páru, pes beží sám.

3.5.3 Rozdelenie psi - suky
Ak je na medzinárodné podujatie so zadávaním CACIL prihlásených najmenej
šesť jedincov toho istého plemena a pohlavia, bežia psi a suky oddelene. Ak je
prihlásených menej ako šesť jedincov jedného pohlavia, bežia psi a suky
spoločne.
Ak sú na národnom podujatí prihlásené najmenej 3 jedince toho istého plemena
a pohlavia, bežia psi a suky oddelene. Ak sú prihlásené menej ako tri jedince
jedného pohlavia, bežia psi a suky spoločne.
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3.5.4 Rozpis behov
Coursing sa beží na dve kolá. V prvom kole sa psi radia do jednotlivých dvojíc
a ich poradia v behu náhodným výberom alebo podľa abecedy (zostupne alebo
vzostupne), podľa možností tak, aby psi jedného majiteľa nebežali spolu. Pes,
ktorý beží bez sparinga, musí byť zaradený ako posledný beh daného plemena
a pohlavia.
V druhom kole sa psi zoradia podľa získaných bodov z prvého kola (prvý
s druhým, tretí so štvrtým atď.). Z tohto zoradenia sa vytvoria dvojice psov,
pričom sa lepšie umiestnenému psovi priradí červená dečka. Tieto dvojice sú
následne zoradené do poradia behov jednou z týchto možností:
a. vzostupne,
b. losovaním.
V prípade nepárneho počtu psov sa priraďuje sparing psovi s najnižším
výsledkom.

3.5.5 Zrušenie druhého kola
V prípade vážnych technických problémov, nepriaznivého počasia či iných
výnimočných prípadoch, môže vedúci coursingu so súhlasom zboru rozhodcov
zrušiť druhé kolo a vyhlásiť výsledky podľa poradia v prvom kole.

3.5.6 Oboznámenie o spôsobe štartu
Na coursingu štartujú psi „z ruky“ na pokyn štartéra. Štartér na štarte
oboznámi majiteľa psa / psovoda so spôsobom štartu. Spôsob štartu určuje
usporiadateľ a musí byť počas celého podujatia rovnaký. Majiteľ psa / psovod
vypustí psa až na pokyn štartéra, nie v okamžiku, kedy sa dá návnada do
pohybu.

3.6 Coursingové vybavenie
Usporiadateľ je zodpovedný za to, že je všetko coursingové vybavenie v perfektnom
prevádzkyschopnom stave a môže bezproblémovo fungovať. Vedúci coursingu je
zodpovedný za náhradné vybavenie v dostatočnom množstve a kvalite, aby zaistil
bezproblémový priebeh preteku.
Návnada musí spĺňať nasledovné požiadavky:
1. Mať schopnosť razantne zrýchľovať.
2. Rýchlo odpovedať na zmenu rýchlosti.
3. Disponovať dostatočnými rezervami výkonu.
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4. Návnada musí byť zo svetlej, približne 40 cm dlhej zajačej kože alebo podobného
materiálu. Návnady z látky alebo plastu môžu byť použité pri daždivom vlhkom
počasí.
5. Kladky nesmú mať svetlú farbu a nesmú sa lesknúť.
6. Návnada musí byť dostatočne veľká, aby ju pes videl a nemá farebne splývať
s terénom.

3.7 Hodnotenie
Zbor coursingových rozhodcov hodnotí výkon psov na základe piatich kritérií (viď
nižšie). Maximálny počet bodov za každé hodnotené kritérium je 20 (systém FCI).
Chrti, ktorí v prvom kole bezdôvodne nezískajú ani 50 % maximálneho počtu bodov,
budú vyradení z účasti v druhom kole.
Iné systémy hodnotenia sú povolené v týchto prípadoch:
1. Pri medzinárodných akciách je tiež možné aplikovať národné systémy
hodnotenia, s výnimkou cudzích systémov hodnotenia v danej krajine (napr. PVL
nemôže byť aplikovaný na závodoch v Nemecku). Slovenský národný systém
hodnotenia sa zhoduje s FCI systémom hodnotenia.
2. Pri majstrovských šampionátoch FCI je možné aplikovať len FCI systém
hodnotenia. Ide o dva rozbehy / kolá, kde sa dosiahnuté body spočítajú.
V prípade, že sa druhé kolo nekoná, umiestnenie bude vyhodnotené podľa bodov
dosiahnutých v prvom kole.
V prípade, že dvaja alebo viac účastníkov skončí s rovnakými výsledkami (do úvahy
sa berú body získané v dvoch kolách), umiestni sa lepšie pes, ktorý získal vyšší počet
bodov v druhom kole.
Pokiaľ sú aj tak výsledky dvoch alebo viacerých psov rovnaké, umiestni sa lepšie pes,
ktorý získal vyšší počet bodov v druhom kole z hľadiska dôležitosti v tomto poradí:
Body 3.7.1 Obratnosť, 3.7.2 Rýchlosť, 3.7.3 Vytrvalosť, 3.7.4 Horlivosť a nakoniec
3.7.5 Inteligencia.

3.7.1 Obratnosť
Obratnosť chrta sa prejavuje:
1. Pri náhlej zmene smeru vyvolanej návnadou.
2. Pri prekonávaní prekážok.
3. Pri chytaní návnady v plnej rýchlosti. Dolapením návnady sklzom, vrhnutím sa
na ňu tzv. brassok. Pokusom o chytenie návnady, ak ju už drží jeho súper.
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3.7.2 Rýchlosť
Rýchlosť potrebná k uloveniu zveri. Prejavuje sa rýchlosťou, s akou sa pes pri štarte
dostane do popredia po prekvapivom rozbehu návnady. Rýchlosť chrta sa prejavuje
po celej dĺžke trate, ale predovšetkým vo fáze chytenia návnady. Rýchlosť pohybu,
počet pohybov a progresia určujú rýchlosť psa.
Rozhodcovia musia oceniť psa, ktorý beží veľmi nízko, dobre sa naťahuje
a prenasleduje návnadu. Vzhľadom k tomu, že sa pri coursingu nepoužíva
časomiera, je dôležitým prostriedkom hodnotenia psa jeho schopnosť vlastného
nasadenia a jeho snaha pokryť územie.
Absolútna rýchlosť sa pri hodnotení coursingu neberie do úvahy, pretože rýchlosť
chrta je relatívna vo vzťahu k jeho súperom.
„Go-bye“ je výraz pre vybudenie chrta, ktorý sa nachádza na druhej pozícii
a zvyšovaním rýchlosti sa dostane na úroveň svojho súpera a toho predbehne. Gobye nastáva v priestore medzi dvoma po sebe nasledujúcimi kladkami.

3.7.3 Vytrvalosť
Vytrvalosť je schopnosť chrta dokončiť pretek v dobrej fyzickej kondícii. Vytrvalosť
chrta je spojením jeho fyzických a mentálnych síl.

3.7.4 Horlivosť
Horlivosť pri prenasledovaní, bez ohľadu na povrch (drsný alebo s prekážkami)
a príhody, napr. vyhýbanie sa, pád, momentálna strata návnady.
Horlivosť chrta sa prejavuje:
1. Pri štarte:
Veľkou pozornosťou.
Fixovaným pohľadom na návnadu.
2. Pri prenasledovaní návnady:
Stálym tlakom, ktorý núti obsluhu návnady zvyšovať rýchlosť, aby zabránila
chyteniu návnady pred koncom závodu.
Skokom cez prekážky bez zaváhania.
Vôľou vrátiť sa k návnade, ak sa mu stratila.
3. Pri chytaní návnady:
V plnej rýchlosti.
Dolapením návnady sklzom, vrhnutím sa na ňu, tzv. „brassok“.
Pokusom o chytenie návnady, ak ju už drží jeho súper.
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3.7.5 Inteligencia
Inteligencia sa pri prenasledovaní návnady prejaví tak, že pes si zvolí dráhu, ktorá ho
spolu s obratnosťou, bez ktorej ani ten najrýchlejší pes nezíska žiadnu korisť,
privedie do dobrej pozície pre chytenie návnady. Pes prejaví inteligenciu tým, že
zaujme pozíciu medzi návnadou a jej dráhou, a tým bráni návnade uniknúť.

3.8 Sankcie
Len zbor rozhodcov je oprávnený uložiť sankcie, ktoré musia byť v súlade s týmto
poriadkom.
3.8.1 Pokuta za predčasný štart
Ak psovod vypustí chrta príliš skoro, rozhodca môže z celkového výsledku
dosiahnutého v tomto kole odpočítať 10 %. V prípade opakovaného štartu táto
pokuta neplatí. V prípade chybného štartu môže rozhodca požiadať o vysvetlenie
štartéra alebo vedúceho coursingu.

3.8.2 Absencia na štarte
Absencia prihláseného psa pri štarte preteku môže viesť k vylúčeniu psa z podujatia
v daný deň.

3.8.3 Vylúčenie psa z preteku
Rozhodcovia môžu vylúčiť na deň z preteku psa, ktorý:
1. Zostane pri svojom majiteľovi po signáli na štart alebo odíde z trate.
2. Namiesto návnady sa sústredí na svojho súpera.
3. Podľa názoru veterinára nemá pre pretek potrebnú fyzickú kondíciu.

3.9 Hlásenie z coursingu
Vedúci coursingu zabezpečí prázdne tlačivo „Správa o coursingu“ (viď Príloha 5
tohto poriadku) a toto predloží po skončení podujatia jednému z rozhodcov na
vyplnenie.
V hlásení musia byť uvedené všetky dôležité okolnosti a mimoriadne udalosti
(diskvalifikácie, nedobehy, hospitanti, zranenia, ošetrenia veterinárom,
nevhodné chovanie, dôvod v prípade skoršieho ukončenia dostihu, a pod.).
Hlásenie rozhodca podpíše a odovzdá vedúcemu coursingu.
Vyplnené a podpísané tlačivo „Správa o coursingu“ zašle usporiadateľ najneskôr
do 10 dní odo dňa dostihu registrátorovi výsledkov DCK SKJ.
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3.10 Coursingové tituly
3.10.1 Majstrovské tituly
Majstrovské tituly sú:
c) Majster Slovenska v coursingu + rok – môže získať len pes bežiaci so
slovenskou licenciou. Zadáva sa na majstrovskom coursingu najvyššie
umiestnenému psovi bežiacemu so slovenskou licenciou vo svojej
kategórii. V prípade MIX-u sa titul udeľuje za každé pohlavie zvlášť. Pre
zadanie titulu nie je stanovený minimálny počet psov na štarte.
d) Medzinárodný Majster Slovenska v coursingu + rok – môže získať len
víťaz vo svojej kategórii na majstrovskom coursingu so zadávaním CACIL.
V prípade mixu sa majstrovské tituly udeľujú za každé pohlavie zvlášť.
Pre zadanie titulu nie je stanovený minimálny počet psov na štarte.
Každý titul je možné zadať len raz v danom kalendárnom roku. Slovenská
kynologická jednota zapíše Majstrovský titul do preukazu o pôvode, ak o to
majiteľ psa požiada.
O možnosť získania preteku so zadávaním titulu majstra žiada usporiadateľ
DCK SKJ v termínoch podľa tohto poriadku. DCK SKJ rozhoduje, na ktorých
podujatiach sa budú jednotlivé tituly zadávať.

3.10.2 Coursingový víťaz SR
Udelenie titulu Coursingový víťaz SR + rok je podmienené:
1. Získaním najväčšieho počtu bodov v jednej sezóne v seriáli coursingov o titul
Coursingový víťaz SR, ktorý na každý rok vypisuje DCK SKJ.
2. Na každý rok vypíše DCK SKJ určitý počet bodovacích coursingov. Z týchto
bodovacích coursingov môže DCK SKJ na každý rok stanoviť počet
coursingov, z ktorých sa zúčastneným psom započítavajú najlepšie výsledky.
DCK SKJ na každý rok stanoví minimálny počet coursingov, ktorých sa musí
pes zúčastniť, aby bol zaradený do súťaže.
3. Jedincom sa za výsledky v úspešne dokončenom preteku prideľujú body
v závislosti od počtu psov na štarte tak, že jedinec umiestnený na 1. mieste
získava taký počet bodov, koľko je psov na štarte a jedinec umiestnený na
poslednom mieste získava 1 bod.
4. DCK SKJ na základe výsledkov poskytnutých usporiadateľmi coursingov
spočíta body pre každé plemeno a pohlavie a oficiálne vyhlási víťazov.
5. V prípade rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok.
6. Po získaní titulu majiteľ psa predloží doklad o pridelení titulu a preukaz
o pôvode psa SKJ, ktorú požiada o zápis do preukazu o pôvode.

Strana | 39

NÁRODNÝ DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK SR
DOSTIHOVÁ A COURSINGOVÁ KOMISIA SKJ

7. DCK SKJ má právo za výnimočných okolností neudeliť titul „Coursingový
víťaz SR“.
8. Titul môže získať výlučne pes štartujúci so slovenskou licenciou. Udeľuje sa
v kategóriách: štandard a národná trieda.
9. Importovanému psovi sa započítajú body do coursingového víťaza len z tých
pretekov, v ktorých štartoval so slovenskou licenciou.
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4. Poriadok pre majstrovstvá v dostihoch a coursingu

(Championship FCI – Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá
Európy v coursingu)

4.1 Kandidatúra na usporiadanie akcie
Miesto konania akcie určuje FCI/CdL a dostihový klub alebo usporiadateľ coursingu
na žiadosť príslušnej krajiny. Kandidatúra na usporiadanie majstrovských dostihov
a coursingov FCI musí byť odovzdaná písomne prostredníctvom príslušného
národného zväzu. Uchádzač o túto funkciu musí zaručiť bezproblémový priebeh
akcie.
FCI Majstrovstvá v dostihoch sa vždy konajú prvý, alebo druhý víkend v septembri.
FCI Majstrovstvá v coursingu sa konajú v druhom štvrťroku kalendárneho roka.

4.2 Majstrovstvá v dostihoch
Každý rok sa koná jedno FCI majstrovstvo:
 FCI Majstrovstvá sveta – každý párny rok
 FCI Majstrovstvá Európy – každý nepárny rok.

4.3 Tituly udeľované v dostihoch
Na majstrovstvách v dostihoch sa udeľujú tituly:
 FCI Majster sveta 200X (napr. 2010)
 FCI Majster Európy 200X (napr. 2011).

4.4 Majstrovstvá v coursingu
Každý rok môže FCI udeliť licenciu na majstrovstvá v coursingu:
 FCI Majstrovstvá Európy v coursingu.

4.5 Tituly udeľované v coursingu
Na majstrovstvách v coursingu sa udeľuje titul:
 FCI Majster Európy v coursingu 200X (napr. 2012).

4.6 Usporiadateľ
Majstrovstvá môžu byť usporiadané len členskou organizáciou FCI. CdL určí členskú
krajinu a miesto konania akcie vždy dva roky dopredu.
Návrh textu s popisom akcie musí byť predložený delegátovi CdL na schválenie.
Tento text môže byť odovzdaný národnej členskej organizácii FCI až po jeho
odsúhlasení.
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4.6.1 Požiadavka na coursingové športovisko
Majstrovstvá môžu byť usporiadané len na takej ploche alebo dráhe, ktorá
zodpovedá základným požiadavkám uvedeným v bodoch 2.4 a 3.2 tohto poriadku.

4.6.2 Kontrola coursingového športoviska FCI/CdL
CdL je oprávnená skontrolovať stav a podmienky dostihovej dráhy a coursingovej
plochy kedykoľvek medzi dátumom schválenia kandidatúry a dátumom konania
majstrovstiev a môže nariadiť úpravy a/alebo zlepšenie.

4.6.3 Obmedzenie iných podujatí
V dobe konania majstrovstiev FCI nie sú povolené iné medzinárodné dostihy
a coursingové preteky pre chrtov.

4.7 Podmienky účasti
4.7.1 Potrebná licencia
Na účasť sú oprávnení všetci chrti (skupina 10) zapísaní v plemennej knihe/dodatku
plemennej knihy členských organizácií FCI a zmluvných partnerov alebo zapísaní
u organizácií, ktoré nie sú členmi FCI, avšak s ktorými FCI spolupracuje a ktorých FCI
plemennú knihu uznáva (AKC, KC, CKC).
Uvedené tiež platí pre psov dovezených z oblastí pôvodu plemien vymenovaných
nižšie, ktorých rodokmeň FCI neuznáva vzhľadom k tomu, že v týchto oblastiach
neexistuje žiadna kynologická organizácia. To sa vzťahuje aj na ich potomkov,
pretože ich rodičia boli uvedení v dodatku plemennej knihy („livre d´attente“,
„register“) člena FCI alebo zodpovedného zmluvného partnera.
Vyššie uvedené platí v súčasnej dobe pre plemená Azawakh a perský chrt (Saluki),
ale tiež pre Sloughi z Alžírska, Tuniska a Líbie (krajina pôvodu týchto plemien).
Toto opatrenie platí tiež pre Sloughi odchované domorodcami z Maroka mimo
kontrolu/zodpovednosti ich členskej organizácie FCI, t.j. Société Centrale Canine
Marocaine, S.C.C.M. Vzhľadom uvedenému nie sú títo psi oprávnení získať pečiatku
„Export Pedigree“, ale len tzv. „Genealogie“. Pred prihlásením na majstrovstvá (v
coursingoch alebo dostihoch) musí byť zapísaný do dodatku plemennej knihy („livre
d´attente“, „register“) člena FCI alebo zodpovedného zmluvného partnera.
Majstrovstiev sa môžu zúčastniť všetky plemená stredozemných chrtov skupiny 5
(Pharao Hound, Cirnecco, Podenco Ibicenco a Podenco Canario), ale bez nároku na
CACIL.
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4.7.2 Potrebné výsledky na dostihoch a coursingoch
Pre účasť na majstrovstvách FCI sú oprávnení len tí psi, ktorých dosiahnuté výsledky
predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. Každý
národný zväz určí psov vhodných pre účasť na majstrovstvách.
Každý navrhnutý chrt musí pred dátumom uzávierky podania prihlášok prejsť
dvoma dostihmi alebo coursingami bez diskvalifikácie. Pokiaľ bol pes
diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi uzávierkou podania prihlášok a dátumom
konania majstrovstiev, jeho účasť je vylúčená.
Psom, ktorí sú v dôsledku zranenia v prvom kole dostihu alebo coursingu na návrh
veterinára vyradení (tento návrh musí byť podaný písomne) je priznané úspešné
dokončenie tohto dostihu či coursingu.

4.7.3 Kvalifikácia na Majstrovstvá FCI
Kvalifikačné behy splnené pred vekovým limitom stanoveným v bode 1.4.2 sú platné.

4.7.4 Zmena majiteľa
Ak pes zmení majiteľa a presúva sa do iného štátu, tento môže štartovať za novú
krajinu a to len ak je zapísaný v jej plemennej knihe minimálne 6 mesiacov.

4.8 Prihlasovanie
4.8.1 Príjemca prihlášok
Prihlášky na majstrovské dostihy FCI nemôžu byť posielané priamo usporiadateľovi
dostihov, ale je ich potrebné posielať výhradne cez národný zväz vlastníka psa.
Prihlášku na FCI majstrovské dostihy spolu s povinnými prílohami zasiela
majiteľ psa DCK SKJ do termínu uzávierky prijímania prihlášok, ktorú určuje
DCK SKJ.
4.8.2 Počet psov z jednej krajiny
 FCI Majstrovstvá Európy v coursingu:
Každý člen môže prihlásiť maximálne 6 jedincov pre plemeno a pohlavie.
Prehliadka účastníka musí byť vykonaná deň vopred.


FCI Majstrovstvá sveta a Európy v dostihoch:
Každý člen môže prihlásiť maximálne 12 jedincov pre plemeno a pohlavie.

Víťazi z predchádzajúceho ročníka môžu obhajovať svoj titul nad rámec povolených
jedincov.
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4.8.2.1 Kritéria výberu reprezentanov
DCK SKJ nominuje reprezentantov na majstrovské dostihy FCI. Ak počet
záujemcov prevyšuje stanovený limit podľa bodu 4.8.2, postupuje sa pri ich
nominácii podľa nasledujúcich kritérií:
A/ FCI Majstrovstvá sveta, FCI Majstrovstvá Európy:
1. dostihový víťaz predošlého roku.
2. finálové umiestnenie (do 6. miesta) na MS, ME v predchádzajúcom roku.
3. najlepšie tri umiestnenia v pretekoch v predchádzajúcej a aktuálnej
sezóne, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku.
B/ FCI Majstrovstvá Európy v coursingu:
1. coursingový víťaz predošlého roku.
2. finálové umiestnenie (do 6. miesta) na ME v coursingu v predchádzajúcom roku.
3. najlepšie tri umiestnenia v pretekoch v predchádzajúcej a aktuálnej
sezóne, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku.

4.8.3 Náhradní psi
Každá krajina môže mimo maximálny počet svojich účastníkov uvedených v bode
4.8.2 určiť náhradných psov, ktorí budú môcť nahradiť ktoréhokoľvek psa
vyradeného z tímu.
Na majstrovskom dostihu nebude organizovaný tzv. Friendship race.
4.8.4 Informácie na prihláške a termín odovzdania
FCI komisia pre chrty poskytuje šablónu pre prihlášku.
Každý národný zväz musí prihlásiť psov oddelene podľa ich výsledkov, plemena
a pohlavia. Prihláška musí obsahovať meno každého psa uvedené v jeho rodokmeni
a všetky potrebné údaje pre udelenie titulu CACIL, rovnako ako meno majiteľa
zhodné s jeho menom na národnej dostihovej alebo coursingovej licencii.
Usporiadateľ musí dostať prihlášky najmenej štyri týždne pred vypísanou akciou.

4.9 Funkcionári
Každá krajina je povinná spoločne so svojimi prihláškami odovzdať zriaďovateľovi
zoznam svojich návrhov na funkcionárov. Výber zboru rozhodcov aj dráhových
pozorovateľov je však plne v kompetencii usporiadateľa.
Najmenej 14 dní pred konaním majstrovstiev si nechá usporiadateľ potvrdiť
delegačné lístky rozhodcov a dráhových pozorovateľov u ich národných organizácií.
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4.9.1 Delegáti FCI/CdL pre majstrovstvá
Pre každé majstrovstvá v dostihu alebo coursingu určí FCI/CdL delegáta, ktorý bude
rokovať ako riaditeľ zodpovedný za celú akciu, vrátane kontroly programu.
V prípade potreby si môže delegát vyžiadať zmeny v programe akcie a vo zvláštnych
prípadoch urobiť konečné rozhodnutie. Zbor rozhodcov sa na neho musí obrátiť
v prípade akýchkoľvek sporov. Výdaje vyššie uvedeného delegáta sú hradené
usporiadateľom.
4.9.2 Funkcionári dostihu
Zbor rozhodcov sa musí skladať z troch členov pochádzajúcich najmenej z dvoch
rôznych krajín a je potrebné zaistiť aj náhradníkov. Usporiadateľ musí taktiež zaistiť,
aby 2 dráhoví pozorovatelia v 1 sektore boli rozdielnych národností.
4.9.3 Funkcionári coursingu
Majstrovstvá v coursingu musia byť hodnotené najmenej troma rozhodcami
pochádzajúcimi najmenej z dvoch rôznych krajín a je potrebné zaistiť aj
náhradníkov.
V druhom kole budú psy posudzované inou trojicou rozhodcov, preferovane z troch
rôznych krajín.

4.10

Podmienky pre udeľovanie titulov

4.10.1 Počet psov šesť a viac
Ak je na majstrovstvách FCI na štarte za jedno plemeno a pohlavie najmenej šesť
psov, môže byť jeden titul udelený pre víťazného psa a jeden titul pre víťaznú suku.
Pokiaľ je pri jednom pohlaví na štarte menej ako šesť psov, bežia psi zmiešane a pre
toto plemeno sa udeľuje len jeden titul.
4.10.2 Počet psov menej ako šesť
Ak je z jedného plemena na štarte menej ako šesť psov, nebude udelený žiaden titul.
Napriek tomu, pri výnimočných okolnostiach môže delegát CdL spoločne so zborom
rozhodcov titul udeliť. Vypísané ceny budú udelené.
4.10.3 Počet psov menej ako štyri
Ak sú z jedného plemena na štarte menej ako štyria psi, nemôže sa toto plemeno
zúčastniť majstrovstiev FCI.
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4.11

Dostihové a coursingové vzdialenosti

4.11.1 Dĺžka dostihovej dráhy
Dĺžka trate pre majstrovstvá v dostihoch FCI:
 pre vipetov a talianskych chrtíkov: 350 – 365 metrov
 pre ostatné plemená: 475 – 480 metrov.
Malé odchýlky od vyššie uvedených vzdialeností sa tolerujú.
4.11.2 Dĺžka coursingovej dráhy
Dĺžka trate pre majstrovstvá v coursingu FCI:
 pre vipetov a talianskych chrtíkov: 600 – 800 metrov
 pre ostatné plemená: 800 – 1000 metrov.
Malé odchýlky od vyššie uvedených vzdialeností sa tolerujú.

4.12

Ceny

4.12.1 Diplomy
Diplomy o získaní titulu (od usporiadateľského národného zväzu).
4.12.2 Majstrovské dečky
Dečky pre víťazov:
Biela: FCI Majstrovstvá sveta
Modrá: FCI Majstrovstvá Európy
Červená: FCI Majstrovstvá Európy v coursingu
4.12.3 Finalisti
Čestné ceny pre všetkých finalistov.

4.13

Štartovné

Výška štartovného je stanovená CdL v Eurách. Štartovné hradí vedúci tímu
usporiadateľovi.
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4.14

Vedúci tímu

Prihláška každého zúčastneného národného zväzu musí obsahovať meno svojho
vedúceho tímu.
1. Vedúci tímu je počas akcie predstaviteľom svojho národného zväzu aj zástupcom
členov svojho tímu.
2. Je zodpovedný za odovzdávanie pokynov usporiadateľa členom svojho tímu.
3. Je spojovacím článkom medzi jednotlivými majiteľmi psov v tíme
a usporiadateľom akcie.
4. Len vedúci tímu je oprávnený prerokovávať a predkladať na príslušných
organizačných miestach usporiadateľa všetky otázky, podnety, námietky alebo
sťažnosti týkajúce sa jeho tímu.
5. V tíme sa stará o poradenstvo, poučenie a disciplínu.
6. Počas prijímania psov má na starosti zber a kontrolu licenčných kariet
a dostihových knižiek svojich členov a odovzdáva ich sekretariátu dostihov.
Členovia tímu sú povinní nahlásiť odstúpenie vedúcemu tímu čo najskôr.

4.15

Postupový kľúč

Usporiadateľ je zodpovedný za poskytnutie náhradného vybavenia pre akciu, aby
zaručil bezproblémovú súťaž.

4.15.1 Kvalifikácia pre finálové behy v dostihoch
Na FCI Majstrovstvách v dostihoch budú finalisti vybraní takto:
Každý pes sa musí zúčastniť jedného nominačného behu na čas, druhý nominačný
beh je možný, ale nie je povinný. 18 najrýchlejších psov potom následne beží v troch
semifinálových behoch, z každého semifinále do finále postupujú prví dvaja.
Ak štartuje len 12 psov, tak sa bežia len dva semifinálové behy. V tomto prípade
postupujú do finále vždy prví traja.
Pre Greyhoundy platí, že prvý beh je povinný, druhý je voliteľný. Šesť najrýchlejších
postupuje do finále.

4.15.2 Kvalifikácia pre finálové behy v coursingu
Vyberanie psov pre každé kolo musí byť v súlade s bodom 3.7 tohto poriadku. Psi,
ktorí v prvom kole bezdôvodne nezískajú ani 50 % maximálneho počtu bodov, budú
vyradení z účasti v druhom kole.
4.15.3 Zbytočné behy
Aby boli zachované zásady ochrany zvierat, musia byť dostihoví psi ušetrení
zbytočných behov.
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4.15.4 Vysoký počet prihlásených, dostihy
Pri príliš vysokom počte prihlášok môže usporiadateľ rozdeliť majstrovské dostihy
FCI na dva dni. Dostihy pre jednotlivé plemená sa však musia konať v jednom dni.
Plemená afgánsky chrt, greyhound a vipet štartujú v nedeľu, všetky ostatné plemená
v sobotu.

4.15.5 Vysoký počet prihlásených, coursing
Pri príliš vysokom počte prihlášok môže usporiadateľ FCI Majstrovstiev Európy
v coursingu rozdeliť akciu na tri dni. Všetky dostihy pre jedno plemeno sa však
musia konať v jeden deň.

4.15.6 Časový systém pre dostihy
Pre časový systém je potrebné meranie času cieľovou kamerou. Tento systém musí
zaznamenávať čas každému psovi, ktorý pretne cieľovú čiaru. Zariadenie pre
meranie času zabezpečí usporiadateľ. Okrem tohto zariadenia musia byť pri cieľovej
línii nasadení cieľoví rozhodcovia.

4.15.7 Náhradný časový systém pre dostihy
Usporiadateľ musí zaistiť náhradné zariadenie pre meranie času, ktoré pobeží
zároveň s pôvodným časovým zariadením, aby bolo zaistené, že meranie času je
zabezpečené za všetkých okolností.
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5. FCI tituly
5.1 FCI Medzinárodný dostihový šampión (Champion International
de Course) – C.I.C. / CACIL
5.1.1 Plemená
Tento poriadok sa týka len plemien chrtov skupiny 10 FCI, pre ktorú sú
usporadúvané dostihy a coursingy pod patronátom FCI.

5.1.2 Podujatia
Tento poriadok sa týka medzinárodných dostihov a coursingov, pri ktorých sa
zadáva titul CACIL a ktoré boli vyhlásené národnými kynologickými zväzmi (na
Slovensku DCK SKJ) a schválené FCI/CdL.

5.1.3 Podmienky pre získanie titulu šampióna
FCI zadáva titul „Champion International de Course“ za nasledujúcich podmienok:
a. Vo veku minimálne 15 mesiacov pre vipetov a talianskych chrtíkov a vo veku
18 mesiacov pre ostatné plemená chrtov, musí získať najmenej tri tituly
„Čakateľ medzinárodného titulu šampióna v dostihoch“ (CACIL), alebo 2
CACIL a 2 Res. CACIL a to v dvoch rôznych krajinách (od dvoch rôznych
národných organizácií).
b. Tieto certifikáty (CACIL) sa udeľujú víťazom na medzinárodnom dostihu
alebo medzinárodnom coursingu z poverenia FCI (súčasť FCI kalendára).
V dostihu sa čakateľstvo CACIL udeľuje vo finále, ak je na štarte minimálne 6
jedincov.
Na coursingu je čakateľstvo CACIL zadané, pokiaľ víťazný pes získal viac ako
2/3 zo všetkých možných bodov a pokiaľ bolo na štarte v jeho kategórii
minimálne 6 jedincov.
c. Čas medzi prvým a posledným CACIL/Res. CACIL musí byť minimálne 1 rok
a jeden deň.
d. Titul „Champion International de Course“ bude priznaný len jedincovi
staršiemu ako 15 mesiacov, ktorý získal známku „veľmi dobrý“ v dospelej
triede (medzitrieda, otvorená, pracovná, šampiónov; nie veteránov) na
medzinárodnej výstave psov so zadávaním titulu CACIB.
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5.1.4 Reserve CACIL
Rozhodcovia môžu oceniť druhého umiestneného psa čakateľstvom Res. CACIL a to
pokiaľ preukáže rovnaké kvality ako víťazný pes.
Čakateľstvo CACIL a Res. CACIL je navrhnuté rozhodcami bez kontroly záznamu
v platnej plemennej knihe alebo kompletného rodokmeňa.
Reserve-CACIL (R-CACIL) je platný pre titul „Champion de Course“, ak má CACIL
dostať pes, ktorý už tento titul medzinárodného dostihového šampióna získal alebo
by mal byť CACIL udelený psovi, ktorý nezodpovedá požiadavkám uvedeným v bode
5.1.6.

5.1.5 Počet psov na štarte
1. Ak je na štarte najmenej šesť psov oboch pohlaví, CACIL môže byť udelený
oddelene psom a sukám.
2. Ak je na štarte menej ako šesť psov jedného pohlavia, všetci psi a suky súťažia
spolu o jeden titul CACIL.
3. Ak je na štarte menej ako šesť psov z plemena, CACIL nebude udelený.

5.1.6 Neúplný rodokmeň
Psom s neznámymi predkami alebo neúplným rodokmeňom, ktorých rozhodcovia
navrhli na titul CACIL, nie je možné titul CACIL udeliť. CACIL potom bude prevedený
na psa navrhnutého na R-CACIL.

5.1.7 Návrhy pre zadanie titulu CACIL
Návrhy pre zadanie titulu CACIL zašle príslušný národný kynologický zväz
sekretariátu FCI.

5.1.8 Rozhodnutie FCI
FCI zistí, či boli dodržané všetky podmienky pre zadanie titulov. V kladnom prípade
návrh rozhodcov potvrdí, v opačnom titul nezadá.

5.1.9 Definitívny titul
Titul „Champion de Course“ udeľuje s definitívnou platnosťou FCI.
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5.2 FCI Šampión pre krásu a výkon (Champion International de
Beauté et Performance) – C.I.B.P.
Pre účely získania tohto titulu pes musí splniť nasledujúce podmienky:
1. Musí získať čakateľstvo 3x CACIB alebo 2x CACI a 2x Res. CACIB a to v dvoch
rôznych krajinách (od dvoch rôznych národných organizácií) a zároveň
minimálne od dvoch rôznych rozhodcov.
2. Čas od získania prvého čakateľstva po získanie posledného musí byť
minimálne 1 rok a jeden deň.
3. Pes sa musí zúčastniť aspoň 3 CACIL akcií (dostihov alebo coursingov) a musí
získať minimálne 1x CACIL alebo 2x Res. CACIL.

5.3 Slovenský šampión práce
Udelenie titulu je podmienené:
1. Získaním 3x ohodnotenia CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodnom
dostihu alebo coursingu organizovaného pod záštitou SKJ a ostatné na
národných dostihoch alebo coursingoch organizovaných pod záštitou SKJ.
Počet osvedčení 3x CACT je potrebné získať najmenej v dvoch dostihových
sezónach.
2. Získanie čakateľstva potvrdí hlavný rozhodca dostihu alebo rozhodca pre
coursing zápisom do Dostihovej knihy. Usporiadateľ pošle podklady na
DCK SKJ, ktorá vydá kartu CACT potvrdzujúcu čakateľstvo na Slovenského
šampióna práce.
3. Po získaní potrebného počtu CACT zašle majiteľ psa žiadosť, kópie CACT
kariet a kópiu preukazu o pôvode na Dostihovú a coursingovú komisiu,
ktorá po overení odošle doklady Slovenskej kynologickej jednote, ktorá
vystaví diplom.
4. Slovenská kynologická jednota zapíše titul Slovenský šampión práce do
preukazu o pôvode, ak o to majiteľ psa požiada.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT:
1. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT môžu získať všetky
plemená chrtov (skupina FCI 10) a plemená Faraónsky pes, Cirneco
dell´Etna, Podenco Ibicenco a Podenco Canario.
2. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje
najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo
špeciálnych klubových dostihoch alebo coursingoch konaných pod
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záštitou SKJ, schválených v pláne kynologických podujatí DCK SKJ v danom
roku.
3. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí sa v danom
dostihu alebo coursingu umiestnia na 1. mieste (A finále). CACT sa udeľuje
pre psa a suku plemena zvlášť, ak sú na štarte najmenej traja jedinci
z oboch pohlaví. Ak sú na štarte menej ako traja jedinci z jedného
pohlavia, potom psy aj suky súťažia o jeden CACT, ktorý je udelený
spoločnému víťazovi. Ak sú na štarte menej ako traja jedinci jedného
plemena, CACT sa nemôže udeliť.
4. CACT sa zadáva v kategórii dospelých a v kategórii „národná trieda“. CACT
sa neudeľuje v kategórii „senior“.
5. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorí už titul Slovenský šampión
práce získali.
6. Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na
súťaž príslušným zväzom.
7. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné
výkony psa v priebehu celých dostihov.
8. Pri coursingu platí, že CACT/Res. CACT je možné udeliť iba chrtovi, ktorý
dosiahne najmenej dve tretiny z maximálneho možného počtu bodov.
9. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktorí sa umiestnili na druhom
mieste, môže rozhodca udeliť Reserve CACT. Tri karty Res. CACT môžu
nahradiť iba jeden CACT.
10. Res. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné
výkony psa v priebehu celých dostihov.
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6. Podmienky pre zaradenie do pracovnej triedy na FCI
medzinárodných CACIB výstavách
Pre prihlásenie psa do pracovnej triedy musí byť prihláška doložená kópiou
povinného certifikátu FCI, ktorý obsahuje potvrdenie – od členskej krajiny, kde má
majiteľ trvalé bydlisko – že pes splnil nasledujúce požiadavky:
1. Dôkaz o platnej dostihovej alebo coursingovej licencii.
2. Dôkaz o účasti na najmenej štyroch medzinárodných dostihoch CACIL alebo
coursingoch CACIL počas obdobia najmenej jedného roka a jedného dňa.
Účasťou rozumieme také medzinárodné dostihy CACIL, kde pes pretek
dokončil.
Výnimka: Vzhľadom k tomu, že nasledujúce krajiny: Nórsko, Švédsko, Fínsko,
Estónsko, Litva, Lotyšsko a Rusko neusporadúvajú viac ako 2 CACIL dostihy /
coursingy, znižuje sa pre ich členské organizácie účasť na nutných dostihoch /
coursingoch na dve akcie ročne.
3. V oboch prípadoch, dôkaz o tom, že sa pes umiestnil dvakrát v prvej polovici
súťažiacich tohto coursingu / dostihu. V prípade coursingu musí pes získať
najmenej 75 % maximálneho počtu bodov, viď bod 3.7 tohto poriadku.
Umiestnenie v prvej polovici preteku, v prípade nepárneho počtu
štartujúcich, sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol (napr.: ak
štartuje 9 psov, pes sa musí umiestniť na 1. až 4. mieste).
Žiadosť o vystavenie Medzinárodného pracovného certifikátu s povinnými
prílohami zasiela majiteľ psa DCK SKJ.

6.1 Podmienky pre zaradenie do pracovnej triedy na národných CAC
výstavách
Vystavovať v pracovnej triede na CAC výstavách organizovaných pod záštitou SKJ
možno na základe národného pracovného certifikátu, ktorý môžu získať všetky
plemená chrtov (skupina č. X) a plemená Faraónsky pes, Cirneco dell´Etna,
Podenco Ibicenco, Podenco Canario.
Pre prihlásenie psa do pracovnej triedy na národných CAC výstavách musí byť
prihláška na výstavu doložená kópiou certifikátu DCK SKJ, že pes splnil
nasledujúce požiadavky:
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1. Dôkaz o platnej dostihovej alebo coursingovej licencii.
2. Dôkaz o úspešnej účasti na najmenej štyroch dostihoch alebo coursingoch
minimálne národnej úrovne (CACT), najmenej v dvoch dostihových
sezónach.
3. Dôkaz o tom, že pes sa umiestnil najmenej dvakrát v prvej polovici
súťažiacich v coursingu / dostihu. V prípade coursingu musí pes získať
najmenej 2/3 maximálneho počtu bodov podľa odseku 3.7 tohto poriadku.
Národný pracovný certifikát vystavuje DCK SKJ na základe vyplnenej žiadosti
a predloženia potrebných príloh.
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7. Prílohy
7.1 Informácie na prihláške
Vstupné informácie zasielajú usporiadateľovi len organizácie uznané národnými
zväzmi. Usporiadateľovi FCI dostihov a coursingov musia byť poslané nasledujúce
informácie:
1. Podrobnosti o akcii:
Dátum a miesto konania akcie
2. Identifikácia psa:
Meno psa
Plemeno
Pohlavie
Dátum narodenia
Číslo licencie
Plemenná kniha / číslo plemennej knihy
Identifikačné číslo (mikročip / tetovanie)
Informáciu, či je pes „Wide Runner“
3. Trieda (dostihy)
4. Identifikácia majiteľa:
Meno
Adresa
Krajina
Telefón
Fax
E-mail

7.2 Dostihové dečky
Tieto informácie sa týkajú dostihov, pre coursingové dečky viď bod 3.5.1.
č. 1 červená, biele číslo „1“
č. 2 modrá, biele číslo „2“
č. 3 biela, čierne číslo „3“
č. 4 čierna, biele číslo „4“
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č. 5 žltá, čierne číslo „5“
č. 6 čierno-biela, červené číslo „6“

Strečové (elastické) dostihové dečky sú tiež povolené.
Červená, modrá alebo biela dečka používaná pre coursing nemusí obsahovať číslo (1,
2, 3).

7.3 Náhubky
Materiál: oceľový drôt, oceľový drôt potiahnutý plastom

Iná možnosť
Materiál: plastový v troch veľkostiach pre malé plemená

V šiestich veľkostiach pre veľké plemená

Americký typ náhubku z kože alebo plastu je tiež povolený.

7.4 Povinnosti veterinára
7.4.1 Prehliadka pri preberaní
Pri preberaní kontrola očkovacích preukazov, platného ochranného očkovania,
pokiaľ tak nebolo vykonané príslušnými orgánmi.
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Všetci prihlásení psi musia po príchode prejsť všeobecnou prehliadkou, pri ktorej
veterinár určí, či sú psi schopní bežať pretek. Psi, ktorí majú zlú kondíciu, musia byť
odmietnutí.
S ohľadom na zdravie psa je veterinárny lekár jedinou autorizovanou osobou, ktorá
môže rozhodnúť o účasti psa na podujatí. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa
odvolať.
Všeobecná prehliadka zahŕňa:
1. Kontrolu očných spojiviek (zápal). Ak je zápal spojiviek evidentný, musí byť
psovi zmeraná teplota.
2. Kontrolu, či suky nehoncujú. Ak suka honcuje, nie je jej povolená účasť.
3. Kontrolu labiek, najmä zranenia na labkách.
4. Určenie možnej bolesti ohýbaním a narovnávaním kĺbov končatín.
5. Pozorovanie pohybu psa, pokiaľ vykazuje známky krívania, je nutná
dôkladnejšia prehliadka.
6. Vyšetrenie fonendoskopom.
7.4.2 Denný dohľad
Veterinár zabezpečený na akciu musí byť prítomný počas celej doby trvania
dostihu / coursingu. Mal by byť vybavený tak, aby mohol vykonávať dostatočne
kvalitné ošetrenie (obväzy, dlahy, prostriedky na zvládnutie srdcovo-obehových
problémov) v mieste konania akcie. Veterinár musí mať materiálne vybavenie
potrebné na vykonanie dopingovej kontroly.
Nakoľko je zdravotný stav súťažiacich psov pod dohľadom veterinára vrátane ich
kondície, zranenia, podozrenia z dopingu atď., musí zbor rozhodcov vylúčiť
každého psa, ktorého veterinár vyhlási za nespôsobilého.
Veterinár by mal prehliadnuť psov pred každým behom a okamžite oznámiť
funkcionárom akcie všetky možné zranenia. Psi so zisteným zranením musia byť
vylúčení z preteku.
Poplatky veterinárovi a výdaje s ním spojené ponesie usporiadateľ akcie. Len
náklady na individuálne ošetrenie ponesie majiteľ zraneného psa.

7.5 Špecifikácia dráhy / Klasifikácia dostihových dráh FCI
7.5.1 Kategória A
Dráhy schválené pre národné a medzinárodné dostihové podujatia a pre FCI titulové
dostihy (MS, ME).

7.5.2 Kategória B
Dráhy schválené pre národné a medzinárodné dostihy bez FCI titulových dostihov.
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7.5.3 Špecifikácia
7.5.3.1 Všeobecné
1. Povrch dráhy musí byť perfektne upravený bez nerovností a iného
nebezpečenstva pre psov.
2. Povrch musí tvoriť hustá tráva, pevný piesok alebo tráva s pieskovými
zatáčkami.
3. Vzdialenosti pre beh musia byť 345 až 900 metrov a 475 až 480 metrov spolu
s požadovanou dĺžkou prvej rovinky.
4. Štartovacie boxy musia byť umiestnené tak, aby psi mali z boxu rovinu
najmenej 40 metrov dlhú.
5. Sedlisko musí byť oddelené od dostihovej dráhy, čisté a vhodné k príprave
psov na pretek. Dostihovým psom je potrebné zabrániť vo výhľade na
dostihovú dráhu, v prípade nutnosti zástenou.
6. Dráha pre zastavenie za cieľovou líniou musí mať 50 metrov.
7.5.3.2 Špecifikácia pre kategóriu A
Polomer zatáčok musí byť najmenej 42 metrov pre ploché zatáčky aj pre klopené
zatáčky, t.j. zatáčky so sklonom najmenej o 8 %. Minimálna šírka dráhy je 6 metrov
na rovine, 8 metrov v zatáčkach a 7 metrov v naklonených zatáčkach.
7.5.3.3 Špecifikácia pre kategóriu B
Polomer zatáčok musí byť najmenej 40 metrov pre ploché zatáčky aj pre naklonené
zatáčky, t.j. zatáčky so sklonom najmenej 8 %.
Minimálna šírka dráhy je 5 metrov na rovine, 7 metrov v zatáčkach.

7.6 Schválenie rozhodcov pre všetky národné a medzinárodné
podujatia
Všetci pozvaní rozhodcovia na ktorékoľvek národné alebo medzinárodné podujatie
organizované národnou organizáciou FCI alebo klubom spojeným s národnou
organizáciou FCI musia v prvom rade získať povolenie od jeho národnej organizácie
FCI.
Kluby na každé podujatie navrhujú personálne obsadenie rozhodcami podľa
pravidiel FCI a nechávajú ho schváliť DCK SKJ.
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7.6.1 Pojmy
Pre potreby tohto poriadku sa stanovujú nasledujúce pojmy:
ROZHODCA: osoba spĺňajúca podmienky ustanovené týmto poriadkom
a menovaná DCK SKJ do funkcie rozhodcu.
ČAKATEĽ: osoba spĺňajúca podmienky prijatia stanovené týmto poriadkom
a zaradená do prípravy čakateľov na funkciu rozhodcu.
HOSPITÁCIA: účasť čakateľa alebo rozhodcu, ktorý získava aprobáciu na dráhe
pri posudzovaní chrtov delegovaným rozhodcom.
7.6.2 Rozdelenie rozhodcov a rozsah kompetencií
a. Coursing:
 stupeň odbornosti – medzinárodný rozhodca pre coursing: vykonáva
činnosť na národných a medzinárodných coursingoch.
b. Dostihy:
 1. stupeň odbornosti – dráhový pozorovateľ: vykonáva činnosť na
národných a medzinárodných dostihoch.
 2. stupeň odbornosti – hlavný rozhodca: vykonáva činnosť na národných
a medzinárodných dostihoch.
7.6.3 Podmienky pre získanie oprávnenia rozhodovať
Čakateľa na funkciu rozhodcu navrhuje Dostihovej a coursingovej komisii SKJ
zásadne príslušný klub, ktorého je navrhovaná osoba členom formou žiadosti.
7.6.3.1 Podmienky pre prijatie čakateľa:
a. plnoletosť,
b. potvrdenie príslušného klubu, o tom, že uchádzač je aktívne činný v klube
minimálne 3 za sebou nasledujúce roky,
c. uchádzač doloží dôkaz o tom, že je členom klubu v štruktúrach SKJ,
d. uchádzač musí mať odborné znalosti,
e. úspešné absolvovanie teoretickej skúšky podľa bodu 7.6.3.2 pred
skúšobnou komisiou menovanou Dostihovou a coursingovou komisiou.
f. nebol za posledných 5 rokov disciplinárne potrestaný DCK SKJ, klubom
alebo SKJ alebo nie je v disciplinárnom konaní s uvedenými inštitúciami.
7.6.3.2 Teoretická skúška
Skúška je písomná a ústna, jej rozsah určí skúšobná komisia. O výsledku skúšky
musí byť účastník okamžite informovaný a o jej priebehu musí byť vykonaný
zápis. Skúšky organizuje DCK SKJ. Skúšobnú komisiu menuje DCK SKJ. Uchádzač
musí pred skúšobnou komisiou preukázať základné znalosti:
 platný FCI medzinárodný dostihový a coursingový poriadok,
 platný národný dostihový a coursingový poriadok.
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V prípade neúspechu môže byť žiadateľ opakovane preskúšaný s odstupom ½
roka, a to len 2x v priebehu dvoch rokov.
Účasť na prijímacích skúškach a prípadných opakovaniach podlieha poplatku,
ktorý je vyplatený pred začatím skúšky.
7.6.3.3 Príprava čakateľov:
Je metodicky riadená Dostihovou a coursingovou komisiou SKJ.
a. Príprava čakateľa prebieha minimálne 1 rok, maximálne 5 rokov.
b. Počas prípravného obdobia čakateľ v prípade záujmu o:
 medzinárodného rozhodcu pre coursing sa najmenej 15x zúčastní
hospitácie na coursingu organizovanom pod záštitou FCI.
 dráhového pozorovateľa sa najmenej 10x zúčastní hospitácie na
dostihoch organizovaných pod záštitou FCI.
 medzinárodného rozhodcu pre coursing a zároveň dráhového
pozorovateľa sa najmenej 13x zúčastní hospitácie na coursingu
organizovanom pod záštitou FCI a najmenej 7x sa zúčastní hospitácie
na dostihoch organizovaných pod záštitou FCI.
c. Čakateľ požiada usporiadateľa podujatia o vykonanie hospitácie.
Usporiadateľ môže riadne prihláseného čakateľa odmietnuť len
v prípade, ak:
 už prijal na daný pretek riadne prihlášky čakateľov tak, že naplnil
maximálny počet hospitantov podľa bodu d) alebo
 s vykonaním hospitácie nesúhlasí rozhodca, u ktorého by sa mala
hospitácia konať.
d. U jedného rozhodcu môže v jeden deň hospitovať 1 hospitant na 1 rozbeh
/ kolo, celkovo max. 2 hospitanti, ak rozhodca v daný deň posudzuje aj
finálový beh / 2. kolo.
e. Hospitačný preukaz – hodnotenie vyplní a podpíše rozhodca.
f. Hospitácie musia byť uvedené i v Správe o dostihu / coursingu.
g. Čakateľ na dráhového pozorovateľa písomne požiada po absolvovaní
stanoveného počtu hospitácií podľa bodu b) DCK SKJ o menovanie za
dráhového pozorovateľa.
h. Čakateľ na medzinárodného rozhodcu pre coursing alebo na hlavného
rozhodcu po absolvovaní stanoveného počtu hospitácií pošle na DCK SKJ
žiadosť o záverečnú skúšku spolu s originálom hospitačného preukazu
čakateľa.
7.6.3.4 Záverečná skúška
Záverečná skúška sa skladá z praktického posúdenia najmenej troch behov
vrátane vypracovania písomného hodnotenia psov. Túto skúšku skladajú
čakatelia na medzinárodného rozhodcu pre coursing alebo čakatelia na
hlavného rozhodcu. Skúšajúci musia byť minimálne dvaja hlavní rozhodcovia
alebo dvaja medzinárodní rozhodcovia pre coursing, v závislosti od typu
aprobácie čakateľa. O výsledku skúšky musí byť čakateľ okamžite informovaný
a o priebehu skúšky musí byť vykonaný zápis.
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Postup skúšky:
 Čakateľ posúdi minimálne tri behy, komentovaním odôvodní svoje
hodnotenie a odpoveďou na uložené otázky zo strany skúšajúcej komisie
preukáže získané vedomosti v praxi.
 Skúšobná komisia potvrdí protokol o skúške svojimi podpismi a napíše
záverečné hodnotenie čakateľa.
V prípade neúspechu môže byť čakateľ opakovane preskúšaný v niektorom
z ďalších termínov, maximálne 2x v priebehu dvoch rokov.
Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky čakateľa predkladá skúšobná
komisia protokol o skúškach a návrh na menovanie za rozhodcu Dostihovej
a coursingovej komisii SKJ. Účasť na záverečných skúškach a prípadných
opakovaniach podlieha poplatku, ktorý je vyplatený pred začatím skúšky.
7.6.3.5 Podmienky pre zvýšenie aprobácie rozhodcov
Zvýšenie aprobácie dráhového pozorovateľa na hlavného rozhodcu sa
uskutočňuje na základe predloženia delegačných listov ako dôkazu toho, že
v období minimálne dvoch rokov pracoval minimálne 10x ako dráhový
pozorovateľ na dostihoch organizovaných pod záštitou FCI.
Žiadosť o zvýšenie aprobácie podáva uchádzač písomne DCK SKJ, ktorá
uchádzačovi stanoví termín záverečných skúšok podľa bodu 7.6.3.4.
7.6.4 Všeobecné ustanovenia
a. Rozhodca musí byť členom niektorého z členských subjektov SKJ.
b. Rozhodca je reprezentantom slovenskej kynológie a musí vystupovať tak, aby
dôstojne reprezentoval SKJ, ktorej je členom a šíril dobré meno slovenskej
kynológie v rámci Slovenska i v zahraničí. Porušenie morálnych zásad,
predpisov FCI a SKJ, poškodzovanie dobrého mena SKJ a slovenskej kynológie,
etiky rozhodcu, môže byť dôvodom pre uloženie disciplinárneho trestu
v zmysle 7.7.3 tohto poriadku.
c. DCK SKJ vedie evidenciu rozhodcov, čakateľov, rozhodcov rozširujúcich si
aprobáciu, rozhodcov zvyšujúcich si stupeň odbornosti a skúšobných komisií.
d. Rozhodca, ktorý neposudzoval 10 rokov, sa musí podrobiť skúške
zodpovedajúcej záverečnej skúške podľa bodu 7.6.3.4, inak nesmie
posudzovať.
e. Platia obmedzenia výkonu podľa bodu 2.3.9 alebo bodu 3.1.6.
f. Disciplinárne tresty rozhodcov upravuje bod 7.7.3.

7.7 Disciplinárny poriadok
Každý z účastníkov dostihu / coursingu môže v prípade, ak má pocit, že bol
porušený tento poriadok, podať písomne alebo elektronicky sťažnosť Dostihovej
a coursingovej komisii SKJ.
DCK SKJ rozhodne o prijatí sťažnosti a začatí šetrenia. DCK SKJ rozhodne
o uložení disciplinárneho trestu, pokiaľ bude porušenie preukázané.
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7.7.1 Disciplinárne tresty pre majiteľov psov alebo psovodov
Porušenie poriadku majiteľom psa lebo psovodom je upravené v bode 1.9.5 tohto
poriadku. V prípade opakovaného oznámenia zo strany usporiadateľa podujatia
na porušovanie poriadku majiteľom psa alebo psovodom, môže DCK SKJ
rozhodnúť o prijatí nasledujúceho opatrenia, v závislosti od závažnosti
priestupku:
a. napomenutie
b. zákaz prístupu na dostihy / coursing na dobu 3 mesiacov,
c. zákaz prístupu na dostihy / coursing na dobu 1 roka.
7.7.2 Disciplinárne tresty pre usporiadateľov
Podľa závažnosti priestupku môžu byť prijaté niektoré z týchto disciplinárnych
opatrení (aj kombinácia viacerých) podľa rozhodnutia DCK SKJ:
a. napomenutie vedúceho dostihu / coursingu,
b. zákaz výkonu funkcie vedúceho dostihu / coursingu na 1 rok,
c. napomenutie usporiadateľa,
d. peňažná pokuta,
e. nepridelenie CACIL, CACT alebo majstrovského dostihu / coursingu na
nasledujúcu sezónu,
f. zákaz usporadúvania dostihov / coursingov na nasledujúcu sezónu,
g. návrh na vylúčenie zo štruktúr SKJ.
7.7.3 Disciplinárne tresty pre rozhodcov
Ak je proti rozhodcovi podaná sťažnosť, DCK SKJ rozhodne o prijatí sťažnosti
a začatí šetrenia. Závery šetrenia musia byť prerokované za prítomnosti
dotyčného rozhodcu. DCK SKJ rozhodne o uložení disciplinárneho trestu, pokiaľ
bude porušenie preukázané.
Podľa závažnosti priestupku môžu byť prijaté nasledujúce disciplinárne
opatrenia:
a. napomenutie,
b. podmienečné pozastavenie výkonu činnosti rozhodcu,
c. pozastavenie výkonu činnosti rozhodcu na dobu určitú,
d. zákaz výkonu činnosti rozhodcu a jeho vyčiarknutie zo zoznamu
rozhodcov.
O prijatom disciplinárnom opatrení musí byť informovaný klub, ktorého je
rozhodca členom ihneď po nadobudnutí jeho platnosti a v prípade, že mu bude
uložený zákaz výkonu činnosti rozhodcu aj príslušný usporiadateľ podujatia.

Schválený DCK SKJ dňa 10.12. 2015
Platný od 10.12.2015
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Príloha č. 3

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK


Látky ovplyvňujúce centrálny a periférny nervový systém



Látky pôsobiace na vegetatívny nervový systém



Látky pôsobiace na zažívacie ústroje (žalúdok, črevá)



Látky pôsobiace na srdce a obehový systém



Látky pôsobiace na pohybový aparát



Látky s účinkom antipyretickým, analgetickým a protizápalovým



Antibiotiká, antimykotiká, virostatiká



Látky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi



Cytostatiká



Antihistaminiká



Diuretiká



Lokálne anestetiká



Myorelaxantiá



Látky stimulujúce dýchanie



Sexuálne hormóny (okrem látok potlačujúcich honcovanie súk)



Anaboliká



Kortikoidy



Endokrinné látky a ich syntetické obdoby

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Správa o dostihu / coursingu*
*nehodiace sa predčiarknite

1.

Názov akcie:

2.

Miesto:

4.
6.

Vedúci akcie:
5. Usporiadateľ:
Veterinárna kontrola: (uviesť dôvody odmietnutia psa, kontrola mladších ako 6 a starších ako 6 rokov a pod.)

7.

Čas začiatku prvého behu:

9.

Počet skutočne štartujúcich psov:

3.

8.

Dátum:

Čas celkového ukončenia akcie po ceremónii:

10. Počasie:

11. Popis terénu a kvality povrchu:

12. Závodisko: (dĺžka dráhy, počet kladiek, zatáčky a pod.)

13. Technická obsluha a obsluha návnady: (navijak, kladky, veľkosť návnady, poruchy a pod.)

14. Zranenia: (doplniť správou veterinára)

15. Vylúčenia psa zo závodu: (nedobehy, odstúpenia)

16. Diskvalifikácie:

17. Rozhodcovia: (mená a priezviská rozhodcov, krajina)

18. Hospitanti: (mená a priezviská hospitantov)

19. Licenčné behy: (meno psa, plemeno, dátum narodenia, plemenná kniha a číslo, mikročip, majiteľ)

20. Ďalšie preteky chrtov podľa bodu 1.5.3 poriadku: (pretek mladých, kategória Senior, Solo racing a pod.)

21. Dopingová kontrola: (prílohou je protokol, mená a identifikácia psov, počet vykonaných kontrol, dopingový komisár
a pod.)

22. Porušenie poriadku majiteľom psa alebo psovodom podľa 1.9.5 poriadku:

23. Protesty:

24. Iné:

Podpis vedúceho akcie

Podpis rozhodcu

