Pravidla pro udělení titulů
Mistr všestranného výcviku
Tento titul se zadává jednou a je doživotní. Pro udělení se počítají všechny zkoušky a závody dle zkušebních
řádů IPO, IGP, NZŘ, TATR, KJ. Pro získání titulu je nutné splnit tyto podmínky:

1. Získat minimálně 1000 bodů za zkoušky a závody dle bodovací tabulky pro všestranný výcvik platné
od 1.1.2018.

2. K tomu je nutné splnit jednu z těchto podmínek
a) Splnit min. 1x zkoušku z výkonu třetího stupně, počítá se pouze IGP 3, IPO 3, ZVV 3, TART 3
b) Splnit min. 1x zkoušku z výkonu druhého stupně, počítá se pouze IGP 2, IPO 2, ZVV 2, TART 2, a k

tomu splnit min. 1x zkoušku prvního stupně jiného zkušebního řádu, počítá se pouze IGP 1, IPO 1,
ZVV 1, TART 1, nebo ZPU 2

Mistr stopař
Tento titul se zadává jednou a je doživotní. Pro udělení se počítají všechny zkoušky a závody dle zkušebních
řádů IPO, IGP, NZŘ, TATR, KJ. Pro získání titulu je nutné splnit tyto podmínky:
1. Získat minimálně 1000 bodů za zkoušky a závody dle bodovací tabulky pro všestranný výcvik platné
od 1.1.2018
2. K tomu je nutné splnit mezinárodní zkoušku IGP-FH nebo IPO-FH

Podrobné informace:

1. Na základě změny zkušebního řádu IPO na IGP platné od 1.1.2019 naleznete na stránkách klubu v
kompletních bodovacích tabulkách dvě různé tabulky pro Všestranný výcvik. Jedna je platná pro
počítání akcí konaných do 31.12.2018 a druhá pro akce konané od 1.1.2019. Výsledky z obou
tabulek lze sčítat pro získání titulu Mistr.
2. Do bodování se počítají pouze body za zkoušky a závody dle zkušebních řádů IGP, IPO, NZŘ, TART, KJ.
Zkoušky se počítají pouze splněné. Závody se počítají pouze při splnění bodového limitu zkoušky,
podle které se závod uskutečnil.
3. V případě závodů, kde se soutěží podle jednotlivých oddílů se počítá část bodů za dané oddíly (např.
ZVV 1 beze stop se počítají 2/3 bodů atd.), a to pouze při splnění bodového limitu všech oddílů
dané kategorie závodu. Bodový limit je minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky.
4. Pro přiznání titulu Mistr si na klubových stránkách stáhněte námi připravenou tabulku, do které
zapište všechny akce seřazené podle data. V tabulce také vyplňte body za akce dle aktuálního
bodovacího systému. K tomu je potřeba doložit kopie výsledkových listin zkoušek a závodů tak, aby z
toho bylo jasně čitelné:
a) bodové hodnocení jednotlivých oddílů
b) známka nebo pořadí
c) jméno zúčastněného psa/feny
d) datum konání akce
e) místo konání akce
f) posuzující rozhodčí

Vyplněnou tabulku a kopie listin zasílejte na pecar.kbo@seznam.cz nebo na
adresu:
Roman Pecár, Chlístovice 79, 28401 Kutná Hora

