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Bodování pro pracovně nejúspěšnějšího strakáče 
 

Hodnotit se budou psi i feny dohromady. 

Oceněna budou první 3 místa z celkového pořadí a vyhlášena umístění v jednotlivých 

sportech. 

Zúčastnit soutěže se může český strakatý pes s PP. 

Podmínkou je členství majitele (v případě spolumajitelství alespoň jednoho ze spolumajitelů) 

v KCHMPP či Spolku ČSP v daném roce. Body lze započítat pouze za období, po které je 

majitel psa členem alespoň jednoho z výše uvedených chovatelských klubů. 

 

Výsledky je nutné zasílat na email pracovni.strakac@seznam.cz, nejpozději měsíc po 

vyhlášení výsledků dané akce. Splnění podmínek a doložení výsledků prokazuje každý 

soutěžící dle konkrétních možností (kopie diplomu, výsledková listina, výkonnostní knížka, 

zápis v průkazu původu, soupiska apod.). Zaslané výsledky musí povinně obsahovat:  

 datum a místo konané akce (např. 2. 3. 2016, Frýdlant) 

 druh konané akce (např. závod ZVV1, nebo coursing-běh atd.) 

 získané body (jsou-li nějaké body získávány) 

 umístění (u závodů – např. 4. z 15) nebo známka (u zkoušek – např. výborně, nebo 

splnil atd...) 

 

Soutěžní sezona se bude z důvodu administrativy přizpůsobovat podle výstavní sezony. Pro 

rok 2017 se započítávají body z akcí uskutečněných v období 1.11.2016 – 29.10.2017, 

uzávěrka pro kompletní doložení výsledků je 8.11.2017. 

 

1 Sportovní výcvik 

1.1 Zkoušky 

1.1.1 KJ Brno 

 počet bodů 
známka 

„výborně“ 

známka 

„velmi dobře“ 

známka 

„dobře“ 

ZOP 2 +2 +1 0 

ZPU 1 3 +2 +1 0 

ZPU 2 4 +6 +4 +2 

ZPU-S 6 +6 +4 +2 

1.1.2 IPO  

 Počet bodů  Počet bodů Bonusy za známky 

 BH     2  FH 1  5  

Výborně  +6 

Velmi dobře +4 

Dobře +2 

Uspokojivě +0 

 

  

 IPO - VO  3  FH 2  6 

 IPO - ZTP  3  IPO 1  4 

 UPr 1  2  IPO 2  5 

 UPr 2  3  IPO 3  6 

 UPr 3  4  IPO - FH  6 

 FPr 1  2  StPr 1  2 

 FPr 2  3  StPr 2  3 

 FPr 3  4  StPr 3  4 

 SPr 1  2  APr 1  3 

 SPr 2  3  APr 2  4 
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 SPr 3  4  APr 3  5 

Bonusy za známku u zkoušky BH: 

„obstál“ (51 bodů a více) +2 

„obstál“ (méně než 51 bodů) +0 

1.1.3 NZŘ 

 Počet bodů  Počet bodů Bonusy za známky 

 ZZO  2  ZMMP  3  

Výborně  +6 

Velmi dobře +4 

Dobře +2 

Uspokojivě +0 

 

 ZZO1  3  ZMP 1  4 

 ZZO2  4  ZMP 2  5 

 ZZO 3  5  ZMP 3  6 

 ZM  3  ZPS 1  5 

 ZVV1  4  ZPS 2  6 

 ZVV2  5  ZPO 1  5 

 ZVV3  6  ZPO 2  6 

 

Bonusy za známky z ZZO: 

Prospěl výborně  +2 

Prospěl  +0 

 

1.1.4  Zkušební řád malých plemen 

 počet bodů 
známka 

"výborně" 

známka 

"velmi 

dobře" 

známka 

"dobře" 

známka 

"uspokojivě" 

ZD 2 +2 +1 0 0 

ZZ 3 +3 +2 +1 0 

Z1 4 +6 +4 +2 0 

Z1-A 3 +6 +4 +2 0 

Z1-B 3 +6 +4 +2 0 

Z2 5 +6 +4 +2 0 

Z2-A 4 +6 +4 +2 0 

Z2-B 4 +6 +4 +2 0 

Z3 6 +6 +4 +2 0 

Z3-A 5 +6 +4 +2 0 

Z3-B 5 +6 +4 +2 0 

 

Jeden druh zkoušky lze v jednom soutěžním roce uznat jako zkoušku jen jednou, počítá se 

první úspěšný pokus v daném soutěžním roce. 

1.2 Soutěže a závody (všechny zkušební řády) 

 

U závodů se započte vždy poloviční počet bodů, který je uveden u jednotlivých zkoušek. 

Bonus za umístění: 

1. místo +3 body 

2. místo +2 body 

3. místo +1 bod 

 

Bonusy za umístění lze započítat pouze v případě, jsou-li více jak 3 účastníci v dané kategorii. 

V případě diskvalifikace se žádné body nezapočítávají. 
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2 Agility 

2.1 Soutěže (běhy) dělené podle výkonnostních kategorií A1 – A3 (případně J1-J3) 

 

Běhy dle dané kategorie na „výborně“, tedy do 5,99 trestných bodů. 

A1 – 2 body A2 – 3 body A3 – 5 bodů 

 

Nedosáhne-li se známky „výborně“, počítá se pouze za účast na soutěži v daných kategoriích. 

A1 – 1 bod A2 – 2 body A3 – 3 body 

 

Body navíc za umístění ve zvoleném běhu: 

1. místo +2 body 2. místo +1,5 bodu 3. místo +1 bod 

 

Body za umístění jsou připočítávané nezávisle na dosažených trestných bodech (lze je získat i 

pokud je více trestných bodů než 5,99). 

Bonusy za umístění lze započítat pouze v případě, jsou-li více jak 3 účastníci v dané kategorii. 

2.2 Soutěže (běhy) rozdělené POUZE podle velikosti (small, medium, large) 

Běhy  na „výborně“ (do 5,99 trestných bodů) - 3 body 

Nedosáhne-li se známky „výborně“, počítá se pouze za účast na soutěži - 1 bod 

 

Body navíc za umístění ve zvoleném běhu: 

1. místo +6 bodů 2. místo +5 bodů 3. místo +4 body 

 

Body za umístění jsou připočítávané nezávisle na dosažených trestných bodech (lze je získat i 

pokud je více trestných bodů než 5,99). 

Bonusy za umístění lze započítat pouze v případě, jsou-li více jak 3 účastníci v dané kategorii. 

 

2.3  Bonusové body za celkové umístění v soutěžním dni 

Body navíc za umístění v celkovém pořadí soutěžního dne: 

1. místo +1,5 bodu 2. místo +1 bod 3. místo +0,5 bodu 

 

Body za celkové umístění v soutěžním dni lze započítat pouze v případě, nebyl-li pes 

v žádném z běhů toho dne diskvalifikován. 

2.4 Princip počítání bodů v agility 

Běží-li pes v závodním dni více běhů (ať už v kategoriích A1-A3 nebo jen dle velikosti), do 

bodování se započítává výsledek pouze z jednoho běhu toho dne dle výběru psovoda. 

 

Je-li pes na některé trati diskvalifikován, tato trať nemůže být počítána do bodování. 

 

3 Coursing 
 

Hodnotí se získání coursingové licence (licenční zkouška) pro „nechrtí“ plemena – 4 body 

Účast na každém dalším dostihu po získání licence – 2 body 
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4 Obedience 

4.1 Body za složenou zkoušku (nezávisle na tom, zda je vyhlašováno pořadí či nikoliv) 

OBZ – 2 body OB1 – 3 body OB2 – 4 body OB3 – 5 bodů 

Tyto body lze započítat za každou složenou zkoušku v daném roce. 

 

4.2 Bonusové body za složenou zkoušku 

Bonusové body za známku u zkoušky OBZ 

výborně +2 body velmi dobře +1 bod dobře +0 bodů 

Bonusové body za známku u zkoušek OB1-3 

výborně +5 bodů velmi dobře +3 bod dobře +1 bod 

Tyto bonusové body za známku se započítávají za každý stupeň zkoušky pouze 1x ročně 

dodatečně na konci sezóny, a to vždy za zkoušku s nejlepší známkou v daném roce. 

4.3 Bonusy za umístění ve zkoušce s vyhlášením pořadí („závody“) 

Bonusové body za umístění 

1. místo +3 body 2. místo +2 body 3. místo +1 bod 

 

Bonusy za umístění lze započítat pouze v případě, jsou-li více jak 3 účastníci v dané kategorii.  

Tyto bonusy lze získat za každou akci, s vyhlášením výsledků. 

 

Bonus lze za tutéž akci získat buď pouze jako za zkoušku (za známku 1x na konci roku), nebo 

pouze jako za závod (za umístění). Nelze si za tutéž akci nárokovat obojí. 

 

Je-li pes na akci diskvalifikován, tato akce nemůže být počítána do bodování. 

 

5 Canisterapie 
 

Hodnotí se pouze absolvování zkoušek (každé 2-3 roky), samotnou terapii hodnotit nelze.  

Získání canisterapeutické zkoušky na 2-3 roky – 5 bodů (každé další přezkoušení 5 bodů). 

 

6 Dogtrekking 
 

Body za dogtrekkingovou soutěž lze uznat pouze při splnění následujících základních 

podmínek dogtrekkingu: 

 akce má oficiálního pořadatele (razítko na dokumentech samozřejmostí) 

 minimální délka podniku je 80 km (nebo 40-80 u midi tratě) 

 pes musí být po celou dobu na vodítku (ať už drženém v ruce psovoda, nebo upoutaném 

na bederním pásu) 

 

Jsou-li tyto základní podmínky splněny, je za každý absolvovaný závod započítáno 5 bodů. 

Účast na dogtrekkingových tratích v délce 40-80 km (tzv. „midi“ tratě) je hodnocena 2 body. 

 

Je-li tým (psovod a pes) na trati diskvalifikován, nemůže být závod počítán do bodování. 

 

6.1 Bonusové body 

 

1. místo +4 bodů 2. místo +3 body 3. místo +2 body 

 

Bonusy za umístění lze započítat pouze v případě, jsou-li více jak 3 účastníci v dané kategorii. 

 



5 

 

7 Dogdancing (tanec se psem) 

 
Hodnotí se oficiální zkoušky, dále se získávají body za udělené tituly. Při opakování zkoušky 

se v jednom soutěžním roce počítá vždy jen jedna zkouška dané kategorie, ta s nejlepším 

výsledkem. 

 

7.1 Zkoušky: 

Divize A (Mussical Dressage) 

MD 1 2 body 

MD 2 3 body 

MD 3 5 bodů 

 

Divize B (Heelwork to Music) 

HtM 1 2 body 

HtM 2 3 body 

HtM 3 5 bodů 

 

Divize C (Freestyle) 

F 1 2 body 

F 2 3 body 

F 3 5 bodů 

 

Divize D (Dances with Dogs) 

DwD 1 2 body 

DwD 2 3 body 

DwD 3 5 bodů 

 

7.2 Známky a tituly 

 

Bonusové body za známku (ve všech divizích shodně): 

Stupeň zkoušky 1 výborně  +1,5 bodu velmi dobře  +1 bod dobře  +0 bodů 

Stupeň zkoušky 2 výborně  +2 body velmi 

dobře+1,5bodu 

dobře  +0,5 bodu 

Stupeň zkoušky 3 výborně  +3 body velmi dobře  +2 

body 

dobře  +1 bod 

 

Bonusové body za získané tituly (přičítá se pouze jednou při splnění podmínek pro udělení 

titulu): 

MoD MD +3 body 

MoD HtM +3 body 

MoD F  +3 body 

MoD DwD     +3 body 

 

MoD 1  +2 body 

MoD 2  +4 body 

MoD 3  +6 bodů 
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8 Nosework 

8.1 Zkoušky 

 NW-Nz, NW-Uz, NW-Wz, NW-Dz ................ 2 body 

 NW-N1, NW-U1, NW-W1, NW-D1 ............... 4 body 

 NW-N2, NW-U2, NW-W2, NW-D2 ............... 6 bodů 

 NW-N3, NW-U3, NW-W3, NW-D3 ............... 8 bodů 

 

8.2  Závody (započítávají se pouze ty, které se konají dle zkušebního řádu NW ) 

 NW-Nz, NW-Uz, NW-Wz, NW-Dz ................ 1 bod 

 NW-N1, NW-U1, NW-W1, NW-D1 ............... 2 body 

 NW-N2, NW-U2, NW-W2, NW-D2 ............... 3 body 

 NW-N3, NW-U3, NW-W3, NW-D3 ............... 4 body 

 


