Kritéria výběrových závodů s kvalifikací
na zahraniční akce,
na které je kvalifikace nutná

•

Pořadatel:
- je povinen zaslat žádost (přihlášku akce) odpovědnému členovi výboru
(pipi.s@seznam.cz) a požádat o delegaci rozhodčích (delegaceDDCCR@seznam.cz)
- přihláška akce může být podána písemně nebo elektronicky, a to minimálně 6 měsíců
před datem konání akce
- je povinen zaslat propozice minimálně 5 měsíců před datem konání akce na email
pipi.s@seznam.cz
- je povinen zaslat do 14 dnů od data konání akce výsledkovou listinu pověřenému
členovi výboru (pipi.s@seznam.cz )
- je povinen zajistit odpovídající podmínky pro závodníky
- může výbor DDCCR požádat o příspěvek na pořádání
- zajišťuje veterinární dozor a veškerá povolení potřebná ke konání akce

•

Výbor DDCCR :
- je povinen delegovat rozhodčí do 14 dnů od doručení přihlášky akce
- delegace bude provedena elektronickou formou
- vysílá nominovaný český tým na zahraniční akci – zajišťuje především včasné zaslání
přihlášek a zaplacení startovného, komunikaci mezi pořadatelem a závodníky
- dohlíží na zvolení českého teamleadera
- schvaluje propozice

•

Propozice musí obsahovat:
- datum a místo konání akce
- časový harmonogram
- rozměry a povrch taneční plochy
- jména rozhodčích
- výši startovného a datum uzávěrky přihlášek
- informace o tom, podle jakých pravidel (pravidla DDCCR nebo pravidla závodu, na
který budou kvalifikovaní závodníci posláni) bude závod probíhat
- kontakt na pořadatele
- maximální počet účastníků v každé divizi (pokud se pořadatel rozhodne počet
závodníků omezit)
- startovní podmínky
- veterinární podmínky
- základní informace o akci, na kterou budou nominované týmy vyslány (případně
odkaz, kde lze tyto informace najít)
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•

Startovní podmínky:
- psovod musí být členem DDCCR na daný rok
- psovod musí žít na území ČR nebo být občanem ČR
- závodu se mohou zúčastnit psi s PP i bez PP a kříženci (pokud start psů bez PP a
kříženců povolují propozice akce, na kterou budou nominované týmy vyslány)
- pes s PP musí být zapsán v české plemenné knize a musí být označen tetováním nebo
čipem
- pes bez PP musí žít na území ČR a být označen čipem
- pes musí mít složenou zkoušku prvního stupně na výborně nebo druhého stupně
jakkoli v divizi, ve které hodlá startovat, nebo se musí v této divizi umístit do 3. místa
na závodech konaných v daném kalendářním roce, nebo se musí v této divizi umístit
do 3. místa na MR (předchozí nebo daný rok)
- kvalifikovaný závodník podepíše prohlášení reprezentanta ČKS
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