Dodatečná pravidla ke klubovým soutěžím – vytrvalostní sporty
Mistr vytrvalostních sportů

Titul „Mistr vytrvalostních sportů“ je udělen psovi/feně, který(á) za celou svoji aktivní sportovní
kariéru dokázal(a) nasbírat v určených disciplínách minimálně 1000 bodů. Pravidla pro počítání
bodů jsou shodná s jednoroční soutěží Makáč roku, viz níže. Titul lze udělit pouze psovi (feně) v
majetku člena KBO.

Makáč vytrvalostních sportů roku XXXX
Soutěž o Makáče vytrvalostních sportů je určena pro členy KBO a probíhá vždy po jeden kalendářní
rok, tj. počínaje 1.1. a konče 31.12. daného roku.
Pravidla soutěže:
1. Do žebříčku pro Makáče Vytrvalostních sportů je uváděno nejvýše 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 kategorie (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 (tzn. Existují propozice, oficiální časomíra,
výsledky zveřejněné online – např. přes Stopnito.cz, webscorer.com...).
6. Překážkovým závodem se rozumí jakýkoliv běh se psem, ve kterém tým navíc překonává
společně různé přírodní a 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 kategorie (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.
13. Maximální možný bodový zisk za jeden závod za předběhnuté závodníky je 180 bodů. Body
za případné umístění 1. - 10. místo se započítávají bez ohledu na dosažení maximální
bodové hranice za předběhnuté závodníky.

Seznam disciplín zahrnutých pod vytrvalostní sporty:
•

Dogtrekking

•

Canicross

•

Překážkové závody

•

Kombinované závody

•

Dog-scootering

•

Bikejöring

•

Skijöring

V případě pochybností, či dotazů ohledně problematiky vytrvalostních sportů se, prosíme, obraťte
na příslušného garanta.

