Dodatečná pravidla ke klubovým soutěžím
Obedience
1. Do žebříčku pro Makáče Obedience je uváděno 10 psů s nejvyšším bodovým skóre za daný
rok, jejichž majitelé dodají všechny potřebné podklady do 31.12. daného roku. Makáčem je
pes s nejvyšším počtem bodů získaných v daném roce.
2. Do bodování na Makáče Obedience se počítají pouze body za známky Výborná, Velmi
dobrá a Dobrá. Body za známku Nehodnocen se nezapočítávají.
3. V případě umístění na Speciálu BŠO v obedience/Mistrovství republiky OB do třetího resp.
čtvrtého místa je možné započítat body za toto umístění i v případě, že tým obdržel
známku Nehodnocen (ale bez bodů za tuto známku).
Agility
1. Do žebříčku pro Makáče Agility je uváděno 10 psů s nejvyšším bodovým skóre za daný rok,
jejichž majitelé dodají všechny potřebné podklady do 31.12. daného roku. Makáčem je pes
s nejvyšším počtem bodů získaných v daném roce.
2. Do bodování se započítávají pouze výsledky z Agility open, Jumping a Agility zkouška
kategorie A1-A3. Body za jiné parkury (např. Jumping zkouška, Hra, SuperG, běhy kategorie
A0) započítávány nejsou.
Vytrvalostní sporty
1. Do žebříčku pro Makáče Vytrvalostních sportů je uváděno 10 psů s nejvyšším bodovým
skóre za daný rok, jejichž majitelé dodají všechny potřebné podklady do 31.12. daného
roku. Makáčem je pes s nejvyšším počtem bodů získaných v daném roce.
2. V dogtrekkingu se body započítávají za treky kategorie Short (20km+), Mid (40km+) a Long
(80km+).
3. Umístění se počítá vždy jen v rámci dané kategori (např. DTM1), ne v rámci celé startovní
listiny ani v součtech (např. u víceetapových závodů).
4. Body za umístění se započítávají pouze v případě, že v dané kategorii závodí min. 25
závodníků (kategorie MID a SHORT) resp. 20 závodníků (kategorie LONG).
5. V kategorii canicross, ski, překážkové a kombinované závody, scooter a bikejöring se
započítávají body za všechny oficiální závody (propozice, oficiální časomíra, výsledky
zveřejněné online – např. přes Stopnito.cz).
6. Překážkovým závodem se rozumí jakýkoliv běh se psem, ve kterém tým navíc překonává
společně různé uměle vytvořené překážky.
7. Kombinovaným závodem se rozumí jakýkoliv závod se psem kombinující různé formy
pohybu, např. běh a kolo, koloběžku, plavání, střelbu.
8. Ski závodem se rozumí běh se psem na běžkách, případně jízda na kole na sněhu.
9. Umístění se počítá vždy jen v rámci dané kategori (např. CCW se psy nad.15kg), ne v rámci
celé startovní listiny ani v součtech (např. u víceetapových závodů).

10. Body za umístění se započítávají pouze v případě, že v dané kategorii závodí min. 25
(canicross, ski, překážkové a kombinované závody - ženy) nebo 20 (canicross, ski,
překážkové a kombinované závody – muži, scooter a bikejöring) závodníků.
11. Pokud ve stejné kategorii závodí muži i ženy, platí kritéria a počítají se body podle disciplín
pro ženy.
12. Vzhledem k nevyváženosti počtu startujících mužů a žen v běžeckých disciplínách vedoucí
k výraznému znevýhodnění mužů získá každý pes startující s mužem speciální prémii 100
bodů po dokončení každých 5 takových závodů v jednom roce.

