DOSTIHOVÁ A COURSINGOVÁ KOMISIA SKJ (DCK SKJ)

NÁRODNÝ DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK SR

Posledné zmeny uvedené tučnou kurzívou boli schválené DCK SKJ dňa 14.08.2018
Platný od 14.08.2018

NÁRODNÝ DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK SR
DOSTIHOVÁ A COURSINGOVÁ KOMISIA SKJ

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Účel dostihového a coursingového poriadku
1. Usporadúvanie športových podujatí členmi národného zväzu SKJ sa 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.
2. Národný zväz – na Slovensku Dostihová a coursingová komisia Slovenskej
kynologickej jednoty – ďalej len „DCK SKJ“

1.2 Ochrana zvierat
1. Majiteľ psa je povinný brať zreteľ na jeho momentálne možnosti a iba
primerane tomu zviera zaťažovať.

1.3 Oprávnenie k používaniu názvov, záruka termínov, poplatky
1. Žiadosť na usporiadanie medzinárodných podujatí (dostihov, coursingov) sa
predkladá na schválenie DCK SKJ do 31. júla predchádzajúceho roku.
2. Podujatia, ktoré nie sú uvedené v kalendári FCI, sú považované za podujatia 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 podujatia,
b) národné podujatia so zadaním CACT,
c) národné podujatia bez zadania CACT tzv. klubové podujatia, v prípade, ak:
 bude podujatie bodovacím pretekom alebo
 bude sa na podujatí zadávať majstrovský titul alebo
 zápis do Národného dostihového a coursingového kalendára požiada
usporiadateľ podujatia (klub).
Všetky ostatné podujatia, ktoré nie sú povolené DCK SKJ sú neplatné a sú
považované za riadený tréning a DCK SKJ takéto podujatia eviduje.
5. Usporiadateľ podujatia (klub) si môže na jeden kalendárny rok podať na DCK
SKJ zvlášť pre coursing a dostihy maximálne:
a) tri žiadosti na usporiadanie medzinárodného podujatia podľa bodu 1,
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b) tri žiadosti na usporiadanie národného podujatia so zadaním CACT
v termíne podľa bodu 3.
6. DCK SKJ môže na jeden kalendárny rok schváliť maximálne 6 medzinárodných
podujatí (CACIL) a maximálne 9 národných podujatí so zadaním CACT.
7. Schválený národný dostihový a coursingový kalendár zverejní DCK SKJ
najneskôr do 1. januára nasledujúceho roku.
8. Povolenie za každé podujatie je viazané na poplatok, ktorý každoročne
stanovuje DCK SKJ vždy pre nasledujúcu sezónu. Poplatok musí byť uhradený
riadne a včas.

1.4

Pripustenie na štart a oprávnenie štartovať

1. Maximálna povolená výška v kohútiku u vipetov – šprintérov je limitovaná 5
cm nad maximálnu výšku vipetov stanovenú FCI štandardom č. 162:
 56 cm u psov,
 52 cm u súk.
2. Maximálna povolená výška v kohútiku u talianskych chrtíkov – šprintérov je
limitovaná 3 cm nad maximálnu výšku talianskych chrtíkov stanovenú FCI
štandardom č. 200:
 41 cm.
3. Ďalšie preteky chrtov:
a) Národná trieda
Psom podľa bodu 1 a 2, 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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1.5 Meranie výšky, vipeti, talianski chrtíci
1. DCK SKJ určí do funkcií meracích rozhodcov osoby, ktoré sú exteriérovým
rozhodcom alebo rozhodcom pre coursing alebo hlavným rozhodcom. Títo
merací rozhodcovia sú jediní, ktorí sú oprávnení vykonávať merania psov pre
účely slovenských dostihových licencií a pre účely kontrolného merania na
CACIL podujatiach konaných pod záštitou SKJ. Iné merania sú neplatné.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Registrátor licencií zašle výsledky všetkých (aj kontrolných) meraní delegátovi
CdL za Slovensko, ktorý tieto výsledky najneskôr do 7 dní od prijatia zašle
tajomníkovi CdL.

1.6 Licenčné karty
1. 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, talianskych chrtíkov a Cirneco dell´Etna,
 15 mesiacov u ostatných plemien.

2. Registrátor licencií vykoná všetky úkony vyplývajúce z jeho funkcie v lehote 21
dní od prijatia žiadosti.
3. DCK SKJ uznáva tréningové behy a licenčné skúšky vykonané aj na
zahraničných dráhach. Musia však byť zapísané v slovenskej tréningovej
knižke.
4. Podmienky pre vystavenie licencie:
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.
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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.
d) Splnenie skúšok podlieha posúdeniu a schváleniu hlavným rozhodcom
(dostihy) alebo rozhodcom pre coursing (coursing), ktorý to vyznačí
v tréningovej knižke.
e) Licenčné skúšky vykonané na coursingu sa nezapočítavajú do skúšok
potrebných pre získanie dostihovej licencie. Ak už má pes vydanú licenciu
pre coursing, a majiteľ psa má záujem získať dostihovú licenciu, musí pes
absolvovať:
 Licenčné skúšky na dostihovej dráhe, ktoré pozostávajú z absolvovania
jedného čistého sólobehu a dvoch čistých spoločných behov. V rámci
jedného dňa je možné vykonať u toho istého psa maximálne dva
licenčné behy.
 Splnenie skúšok podlieha posúdeniu a schváleniu hlavným rozhodcom,
ktorý to vyznačí v tréningovej knižke.
 Tréningové behy už nie je nutné dokladovať.
f) Po splnení licenčných skúšok zašle majiteľ vyplnenú žiadosť, kópiu
preukazu o pôvode, kópiu tréningovej knižky, 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.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) Importovaní psi musia byť zaregistrovaní v slovenskej plemennej knihe
(SPKP), ktorú vedie Únia kynologických klubov (UKK), inak im nemôže byť
vystavená licencia.
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k) 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.

1.7 Vypísanie podujatí
1. Propozície musia obsahovať aj:
a) Meno a priezvisko dopingového komisára.
b) Záloha za protest podľa bodu 1.12 tohto poriadku vo výške 100 eur.
2. Kluby usporadúvajú športové podujatia vo vlastnej réžii. Vypísanie podujatia
(dostihu, coursingu) je povolené po schválení DCK SKJ (viď bod 1.3 tohto
poriadku).
3. Výšku štartovného poplatku určuje usporiadateľ.
4. Usporiadateľ zašle najneskôr do 5 dní po skončení podujatia na aktuálnu
adresu registrátora výsledkov DCK SKJ v elektronickej podobe:
a) katalóg podujatia, v prípade medzinárodného CACIL podujatia aj
v anglickom jazyku.
b) kompletné výsledky,
c) správu o dostihu / coursingu.
5. Katalóg podujatia musí obsahovať nasledujúce údaje:
a) informácie podľa bodu 1.7.1 FCI poriadku,
b) zoznam prihlásených psov s ich identifikačnými údajmi: mená psov,
plemeno, pohlavie, dátumy narodenia, plemennú knihu a číslo plemennej
knihy, meno majiteľov psov, krajina a informáciu o tom, ktorý pes žiada o
CACIL,
c) 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.).
6. 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 a kópie posudkov z výstav.
7. Prihlášky:
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
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identifikačnými údajmi formou prílohy katalógu daného podujatia. Tento
odsek platí výlučne pre národný pretek so zadávaním CACT alebo bez
zadávania CACT.
8. Zrušenie podujatia:
a) Ak sa usporiadateľ rozhodne zrušiť podujatie, je povinný o tom včas
informovať všetkých prihlásených účastníkov.
b) O rozhodnutí zrušiť podujatie je usporiadateľ povinný vopred písomne
informovať DCK SKJ a uviesť dôvody zrušenia podujatia.

1.9 Diskvalifikácia
1. 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.
2. 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.
3. Pre bezproblémový priebeh športových podujatí sú súťažiaci povinní
dodržiavať program a časový rozvrh týchto akcií.
4. Ak sa funkcionári rozhodnú v daný deň vylúčiť psa z podujatia, usporiadateľ
uvedie do stĺpca „Umiestnenie“ v dostihovej knihe nasledujúci zápis:
a) DNS (Dog is not at start) – usporiadateľ uvedie v prípade, ak sa pes
nedostaví na štart:
 na základe rozhodnutia majiteľa stiahnuť svojho psa z podujatia alebo
 prešiel veterinárnou prehliadkou ale nenastúpil, nedostavil sa alebo
zmeškal štart alebo
 nemá podľa názoru veterinára pre pretek potrebnú fyzickú kondíciu (nie
zranenie).
b) DNF (Dog is not at finish) – usporiadateľ uvedie v prípade ak sa
rozhodcovia rozhodnú:
 nediskvalifikovať ale iba vylúčiť psa, ktorý pri dostihu alebo coursingu
zastane alebo
 nediskvalifikovať ale iba vylúčiť psa, ktorý musí byť nabádaný
k opusteniu štartovacieho boxu alebo k prebehnutiu cieľovej línie
privolávaním, gestami, pískaním alebo inak alebo
 vylúčiť psa, ktorý zostane pri svojom majiteľovi po signáli štart alebo psa,
ktorý odíde z trate alebo
 vylúčiť psa, ktorý prenasleduje svojho súpera, a nie návnadu alebo
 vylúčiť psa z preteku z dôvodu nedobehu psa.
c) INJ (Injured) – usporiadateľ uvedie v prípade, ak je pes funkcionármi
vylúčený z akcie na základe zranenia psa v preteku. Psom, ktorí sú
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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. Dopingová kontrola je zameraná na kontrolu prítomnosti zakázaných látok
v tele psa podľa zoznamu zakázaných látok v prílohe 3 tohto poriadku.
2. Dopingová kontrola môže byť urobená na všetkých dostihoch alebo
coursingoch schválených DCK SKJ.
3. Usporiadateľ určí na dané podujatie osobu, ktorá bude vykonávať funkciu
dopingového komisára na danom podujatí.
4. Dopingovú kontrolu podľa bodu vykonáva dopingový komisár, ktorý sa pri
výkone dopingovej kontroly preukazuje preukazom dopingového komisára
podľa prílohy č. 4 tohto poriadku.
5. Dopingový komisár osobne vykonáva všetky úlohy spojené s výkonom
dopingovej kontroly.
6. Usporiadateľ preteku poskytne dopingovému komisárovi všetky informácie
a materiálne vybavenie potrebné na výkon dopingovej kontroly.
7. Miestom výkonu dopingovej kontroly (okrem odberu moču) je miesto výkonu
veterinárneho dohľadu.
8. Dopingová kontrola sa vykonáva po odbehnutí finálového behu psa.
9. 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. 4,
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 – 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.

Strana | 8

NÁRODNÝ DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK SR
DOSTIHOVÁ A COURSINGOVÁ KOMISIA SKJ

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.
10. Vzorka „B“ je uložená u dopingového komisára.
11. Laboratórium uskutoční analýzu vzorky „A“. Výsledok analýzy vzorky „A“
laboratórium oznámi usporiadateľovi.
12. Kópiu dokumentu o výsledku analýzy vzorky „A“ usporiadateľ zašle do 3 dní od
jeho obdržania z laboratória majiteľovi psa a DCK SKJ.
13. Ak výsledkom analýzy vzorky „A“ je pozitívny nález, má majiteľ psa právo
požiadať usporiadateľa o vykonanie analýzy vzorky „B“.
14. 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.
15. Ak sa analýzou vzorky „B“ nezistí pozitívny nález, výsledkom dopingovej
kontroly je negatívny nález.
16. Pri pozitívnom dopingovom náleze je dotyčný pes dodatočne z daného preteku
diskvalifikovaný.
17. Úhradu nákladov vyšetrenia vzorky „A“ platí majiteľ psa.
18. Zverejnenie mena a priezviska majiteľa psa a mena psa na webovej stránke
DCK SKJ a klubov v štruktúrach SKJ.
19. 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.
20. Majiteľ psa sa môže proti rozsahu sankcií odvolať písomne na adresu predsedu
DCK SKJ do 15 dní od doručenia listu informujúceho o rozsahu sankcií.
21. Antidopingový fond:
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a) Antidopingový fond je zriadený za účelom sústreďovania a poskytovania
peňažných prostriedkov na vykonávanie dopingových kontrol na
podujatiach.
b) Zdrojmi antidopingového fondu sú:
 príspevky od usporiadateľov akcií,
 dary a príspevky od právnických alebo fyzických osôb,
 ďalšie zdroje.
c) Usporiadateľ zašle do 30.06. v danom kalendárnom roku príspevok do
antidopingového fondu vo výške:
 30 eur za každý schválený medzinárodný pretek so zadaním CACIL
alebo CACIL + CACT,
 10 eur za každý schválený národný pretek so zadaním CACT.
d) Prostriedky antidopingového fondu možno použiť výlučne na
financovanie dopingových kontrol na akciách.
e) O poskytnutí prostriedkov antidopingového fondu rozhoduje DCK SKJ,
a to na základe písomnej žiadosti usporiadateľa akcie.
f) DCK SKJ prerozdelí prostriedky prostredníctvom koeficientu vzhľadom
k nákladom a môže prerozdeliť prostriedky antidopingového fondu
maximálne do výšky prostriedkov vedených na účte fondu.
g) Zostatok prostriedkov antidopingového fondu prechádza do
nasledujúceho roka.

1.12 Protesty
1. Súťažiaci má právo podať na podujatí protest po zaplatení zálohy vo výške 100
eur, ak nadobudol dojem, že bol porušený národný alebo medzinárodný
poriadok. Voči rozhodnutiam rozhodcov nie je možné podať protest.
2. 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.

1.13 Etika funkcionárov
1. Funkcionár nesmie posudzovať psov v majetku svojho partnera, člena
najbližšej rodiny alebo akejkoľvek osoby žijúcej s ním v spoločnej domácnosti.

1.14 Zdroje prvej pomoci pre ľudí
1. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť počas trvania podujatia zdravotnícku
službu v zmysle platnej legislatívy SR.
2. Usporiadateľ zabezpečí prístup a umožní 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
1. 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
1. 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.
2. Whide runner:
a) O označenie psa ako „wide runner“ žiada majiteľ registrátora licencií DCK SKJ.
DCK SKJ v dostihovej licencii vyznačí spojenie slov „wide runner“.
b) 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.
3. Psi štartujú zo štartovacích boxov s výnimkou plemena írsky vlkodav, ktorý
štartuje „z ruky“, pred štartovacími boxmi.

2.3 Zoznam funkcionárov – úlohy funkcionárov
1. Zoznam funkcionárov sa dopĺňa o dopingového komisára.
2. Pre národný dostih nahrádza zbor rozhodcov (Jury) jeden hlavný rozhodca.
3. Pre národný dostih postačuje jeden cieľový rozhodca. Funkciu cieľového
rozhodcu nahrádza kamerový systém v prípade, ak je ním dráha vybavená.
4. Pre národný dostih postačujú dvaja dráhoví pozorovatelia.
5. Spôsob delegácie zahraničných a domácich rozhodcov je popísaný v bode 7.6.
6. Pod pojmom štartovacia skupina (tím štartérov) rozumieme obsluhu v sedlisku,
štartéra pri štartovacích boxoch. Musia to byť zaškolené, usporiadateľom určené
plnoleté osoby.
7. Štart prebieha zo zatvoreného štartovacieho boxu, pri štarte z otvoreného
štartovacieho boxu (zadné dvierka) je beh neplatný a musí byť označený za
nedobeh.

2.4 Dostihové vzdialenosti, vymedzenie a špecifikácia dráhy
1. Kluby žiadajú DCK SKJ o schválenie spôsobilosti dostihovej dráhy.

2.5 Dostihové vybavenie
1. Štartovacie boxy musia mať zadné, pevne uzatvárateľné dvierka.
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2.7 Hlásenie z dostihu
1. Vedúci dostihu zabezpečí prázdne tlačivo „Správa o dostihu“ (viď Príloha 5 tohto
poriadku) a toto predloží po skončení dostihu hlavnému rozhodcovi na vyplnenie.
2. 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.
3. Vyplnené a podpísané tlačivo „Správa o dostihu“ zašle najneskôr do 10 dní odo
dňa dostihu registrátorovi výsledkov DCK SKJ.

2.8 Dostihové tituly

1. 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.
2. 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.
3. 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.

2.9 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. Psom sa započítavajú najlepšie výsledky z najviac 5 dostihov konaných pod
záštitou FCI (aj v zahraničí).
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.
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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.
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3. Coursingový poriadok
3.1 Zoznam funkcionárov – úlohy funkcionárov
1.
2.
3.
4.

Zoznam funkcionárov sa dopĺňa o dopingového komisára.
Pre národné podujatie nahrádza zbor rozhodcov jeden rozhodca pre coursing.
Spôsob delegácie zahraničných a domácich rozhodcov je popísaný časti 7.
Vedúci coursingu musí byť riadne označený počas celého podujatia.

3.5 Štart
1. Ak usporiadateľ nasadí náhradného psa do páru, musí byť v rozpise označený
tak, aby bolo jasné, že je sparing. V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí
nasadiť náhradného psa do páru, pes beží sám.
2. 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.
3. Rozpis behov:
a) 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.
b) 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:
 vzostupne,
 losovaním.
V prípade nepárneho počtu psov sa priraďuje sparing psovi s najnižším
výsledkom.
4. 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.
5. 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
1. Návnada musí byť aj čo sa týka objemu dostatočne veľká, aby ju pes videl a nemá
farebne splývať s terénom.

Strana | 14

NÁRODNÝ DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK SR
DOSTIHOVÁ A COURSINGOVÁ KOMISIA SKJ

3.7 Hodnotenie
1. Vo všetkých výstupoch usporiadateľ uvádza hodnotiace kritériá s názvom
a v poradí z hľadiska dôležitosti tak, ako ich stanovuje FCI medzinárodný
dostihový a coursingový poriadok.

3.9 Hlásenie z coursingu
1. Vedúci coursingu zabezpečí prázdne tlačivo „Správa o coursingu“ (viď Príloha 5
tohto poriadku) a toto predloží po skončení podujatia jednému z rozhodcov na
vyplnenie.
2. 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.
3. Vyplnené a podpísané tlačivo „Správa o coursingu“ zašle usporiadateľ najneskôr
do 10 dní odo dňa dostihu registrátorovi výsledkov DCK SKJ.

3.10 Coursingové tituly

1. Majstrovské tituly sú:
a) 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.
b) 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.
2. 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.
3. 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.

3.11

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
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

rok stanoví minimálny počet coursingov, ktorých sa musí pes zúčastniť, aby bol
zaradený do súťaže.
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. Pre udelenie titulu musí jedinec získať
minimálne 3 body.
DCK SKJ na základe výsledkov poskytnutých usporiadateľmi coursingov spočíta
body pre každé plemeno a pohlavie a oficiálne vyhlási víťazov.
V prípade rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok.
Po získaní titulu majiteľ psa predloží doklad o pridelení titulu a preukaz
o pôvode psa SKJ, ktorú požiada o zápis do preukazu o pôvode.
DCK SKJ má právo za výnimočných okolností neudeliť titul „Coursingový víťaz
SR“.
Titul môže získať výlučne pes štartujúci so slovenskou licenciou. Udeľuje sa
v kategóriách: štandard a národná trieda.
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)

1. Prihlášku na FCI majstrovské dostihy spolu s povinnými prílohami zasiela majiteľ
psa DCK SKJ do termínu uzávierky prijímania prihlášok, ktorú určuje DCK SKJ.
2. DCK SKJ nominuje reprezentantov na majstrovské dostihy FCI. Ak počet
záujemcov prevyšuje stanovený limit, 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.
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5. Tituly
Slovenský šampión práce / CACT
Udelenie titulu je podmienené:
1. Získaním 3x CACT alebo 2x CACT a 3x Res. CACT, z toho minimálne 1x CACT
na medzinárodnom dostihu alebo coursingu organizovaného pod záštitou SKJ
a ostatné na národných dostihoch alebo coursingoch organizovaných pod
záštitou SKJ. Potrebný počet osvedčení 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 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.
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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
1. Účasťou na medzinárodných dostihoch CACIL alebo coursingoch CACIL
rozumieme také medzinárodné dostihy CACIL, kde pes pretek dokončil.
2. 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).
3. 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:
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
7.4 Povinnosti veterinára
1. Všeobecná prehliadka zahŕňa aj vyšetrenie psa fonendoskopom.
2. Veterinár musí mať aj materiálne vybavenie potrebné na vykonanie dopingovej
kontroly.

7.6 Schválenie rozhodcov pre všetky národné a medzinárodné
podujatia
1. Kluby na každé podujatie navrhujú personálne obsadenie rozhodcami podľa
pravidiel FCI a nechávajú ho schváliť DCK SKJ.
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8. Krása a výkon SR
8.1 Názov súťaže
1. Označenie „Krása a výkon SR“ môže mať len podujatie prihlásené s termínom
a miestom konania na DCK SKJ.
2. DCK SKJ môže na jeden kalendárny rok schváliť maximálne jednu súťaž „Krása
a výkon SR“.
3. Žiadosť na usporiadanie súťaže „Krása a výkon SR“ spoločne s termínmi kategórií sa
predkladá na schválenie DCK SKJ do 30. novembra predchádzajúceho roku.
4. DCK SKJ môže zamietnuť prihlášku na súťaž „Krása a výkon SR“ v prípade, že:
- termíny súťaže sa zhodujú s iným dôležitým kynologickým podujatím,
- klub neposkytol záruku bezchybného priebehu podujatia.

8.2 Kategórie súťaže
1. Kategórie súťaže:
a) CACIB výstava uvedená v kalendári SKJ pre daný kalendárny rok alebo klubová
výstava uvedená v kalendári SKCHCH pre daný kalendárny rok,
b) Coursing alebo dostih uvedený v Národnom dostihovom a coursingovom
kalendári pre daný kalendárny rok.
2. Súťaž pozostáva z kategórií v pomere:
a) jedna výstava a jeden coursing alebo
b) jedna výstava a jedny dostihy alebo
c) kombinovaná súťaž tzn. jedna výstava, jeden coursing a jedny dostihy.

8.3 Priebeh súťaže
1. Súťažiť sú oprávnené všetky plemená chrtov (skupina č. 10) a plemená zo skupiny č.
5 (platí len pre plemená Cirneco dell’ Etna, Faraónsky pes, Ibizský podenko,
Kanársky podenko), ktoré sa zúčastnili všetkých kategórií, z ktorých súťaž
pozostáva:
a) výstava – chrt sa prihlási len do jednej triedy, a to triedy strednej, otvorenej,
pracovnej, šampiónov, čestnej alebo víťazov,
b) skúška z výkonu – chrt sa zúčastní coursingu / dostihu.
2. Jedinec musí úspešne dokončiť všetky kategórie, z ktorých súťaž pozostáva. Za
úspešne dokončenú kategóriu sa považuje:
a) výstava – získanie posudku so zadanou známkou minimálne dobrý,
b) skúška z výkonu – získanie umiestnenia. Jedinci, ktorí sú v dôsledku zranenia
v prvom kole dostihu alebo coursingu na návrh veterinára vyradení, je priznané
úspešné dokončenie kategórie a jedinec získa umiestnenie podľa počtu bodov
získaných v prvom kole.
3. Jedincom sa za výsledky z výstavy prideľujú body nasledovne:
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Ocenenie na
výstave
Body

KV
alebo
CACIB
10

V1 + CAC*
7

V2 + R-CAC**
alebo
V1 bez CAC
6

V2

V

VD1

VD

D

5

4

3

2

1

*v triede čestnej a víťazov sa za ocenenie V1 udeľuje 7 bodov
**v triede čestnej a víťazov sa za ocenenie V2 udeľuje 6 bodov

4. Jedincom sa za výsledky zo skúšky z výkonu prideľujú body nasledovne:
Na štarte:

1 pes

2 psy

3 psy

4 psy

5 psov

6 psov

7 psov

8 psov

9 psov

10 psov

1b
-

2b
1b
-

3b
2b
1b
-

4b
3b
2b
1b
-

5b
4b
3b
2b
1b
-

6b
5b
4b
3b
2b
1b
-

7b
6b
5b
4b
3b
2b
1b
-

8b
7b
6b
5b
4b
3b
2b
1b
-

9b
8b
7b
6b
5b
4b
3b
2b
1b
-

10 b
9b
8b
7b
6b
5b
4b
3b
2b
1b

Umiestnenie:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto
6. miesto
7. miesto
8. miesto
9. miesto
10. miesto

*Ak je na štarte viac ako 10 psov, psi umiestnení na 11. mieste a nižšom získajú 1 bod.

5. V rámci jednej kategórie musí jedinec získať minimálne 1 bod. Získané body
z jednotlivých kategórií sa sčítavajú.
6. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v skúške z výkonu.
7. Pri rovnosti bodov v kombinovanej súťaži rozhoduje lepšie umiestnenie v tej skúške
z výkonu, ktorá bola uskutočnená v poradí druhá.

8.4 Udelenie titulu
1. Víťaz pre krásu a výkon SR + rok získania titulu – udeľuje sa jedincovi, ktorý získal
najvyšší počet bodov.
2. Pre získanie titulu musí jedinec získať minimálne 5 bodov, ináč mu titul nebude
udelený.
3. Jedinec, ktorý získa za hodnotenie na výstave 0 bodov, sa o titul nemôže uchádzať.
4. Titul sa môže zapísať do rodokmeňa.
5. Ak sú na coursingu alebo dostihu prihlásené najmenej 3 jedince toho istého plemena
a pohlavia, udeľuje sa titul zvlášť pre suky a zvlášť pre psy. Ak sú prihlásení menej
ako traja jedinci jedného pohlavia, udeľuje sa v rámci plemena len jeden titul pre obe
pohlavia.
6. Titul sa udeľuje aj v kategórii „národná trieda“. Uvedené platí len pre vipety
a talianske chrtíky.
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9. Disciplinárny poriadok
1. Každý z účastníkov dostihu / coursingu môže v prípade, ak má pocit, že bol
porušený národný alebo medzinárodný poriadok, podať písomne alebo
elektronicky sťažnosť Dostihovej a coursingovej komisii SKJ.
2. DCK SKJ rozhodne o prijatí sťažnosti a začatí šetrenia. DCK SKJ rozhodne o uložení
disciplinárneho trestu, pokiaľ bude porušenie preukázané.
3. Disciplinárne tresty pre majiteľov psov alebo psovodov:
Porušenie poriadku majiteľom psa lebo psovodom je upravené v bode 1.9.5 FCI
poriadku. V prípade 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.
4. 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. zákaz organizovania licenčných behov v rámci tréningu,
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.
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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

