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KLUBOVÝ PRACOVNÍ VETERÁN ŠAMPION KCHBC
Working Veteran CZClubCh

1) Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru vyhlášenou KCHBC.
2) Zúčastnit se mohou jedinci plemene bearded collie (dále jen BC) s průkazem původu vystaveným
nebo registrovaným plemennou knihou FCI, kteří jsou v majetku člena KCHBC. V případě, že
členství vzniklo v průběhu kalendářního roku, výsledky se vyhodnocují za období členství. Rozhodné
je datum na podané přihlášce.
3) Je-li jedinec BC v majetku několika spoluvlastníků, může se této soutěže zúčastnit za předpokladu,
že alespoň jeden jeho spoluvlastník je členem KCHBC.
4) Podmínkou je věk psa. Body se započítávají od dovršení 8 let (rozhoduje datum narození).
5) Soutěž není povinná.
6) Účast v soutěži je limitována získáním tohoto titulu, titul lze získat pouze jednou.
7) Titul se uděluje při získání minimálně:
80 bodů / pes i fena
Podmínkou pro získání titulu je předvedení jedince na některé z akcí pořádaných KCHBC a to
alespoň jednou (MR BC agility, Working test, výstava). Účast po dovršení 7 let.
8) Zkoušky a závody, jejichž výsledky jsou předmětem bodování této soutěže, musí být pořádány
organizacemi akceptovanými FCI.
9) Bodovací schéma schválené členskou schůzí dne: 23.8.2008 a doplněné rozhodnutím výboru
11.7.2010 - je platné pro sezonu 2010 a další.
10) Každou zkoušku lze do bodování započítat pouze jednou a to i v případě agility.
11) Opakuje-li psovod zkoušku, kterou si již nechal do bodování započítat, může ji v bodování uplatnit již
pouze jako splněný limit na závodech.
12) V případě, že je na zkoušce oficiálně určeno pořadí, umístění na prvních třech místech je nutné
doložit vyžádaným potvrzením o umístění ( doporučeno požít formulář KCHBC - příloha č. 1 ). Totéž
platí i v případě umístění na závodech. Bez potvrzení nebude k případnému umístění při
vyhodnocování soutěže přihlíženo.
Potvrzení, které na požádání vystaví pořadatel, musí obsahovat:
- datum akce
- místo pořádání
- druh závodu / zkoušky
- umístění
- razítko pořádající organizace
- podpis vedoucího akce, popřípadě rozhodčího
13) Splněno na "výborně", "velmi dobře" či "dobře" se započítává pouze u zkoušky.
14) Při hodnocení závodů se boduje pouze "splněno" (bez ohledu jak) a případné umístění.
15) Soutěž se vyhodnocuje i v průběhu roku.
16) Zájemce, jenž se chce se svou BC soutěže zúčastnit, zašle po splnění předepsaného počtu bodů,
nejlépe doporučeně na adresu výborem pověřené osoby (člena výboru) tyto podklady:

- účastní-li se soutěže poprvé - fotokopii průkazu původu
- formulář na zapisování bodového hodnocení pracovní sezóny, který musí obsahovat:
- jméno psa včetně chovatelské stanice, datum narození a číslo zápisu
- jméno a příjmení majitele
- fotokopie výkonnostního průkazu či knížky,bodovacích karet ze zkoušek či závodů (případně
pořadatelem vystavené potvrzení o pořadí)

17) Pověřená osoba rozpisy a body překontroluje, celou soutěž vyhodnotí a zajistí uveřejnění výsledků
v Ročence KCHBC a na webových stránkách klubu.
18) Protože se jedná o novou soutěž, ale zařazování veteránů do závodů již probíhá. Je umožněno
majitelům započíst body (pokud splňují věkový limit i z roku 2009 )
19) Majitel může požádat ihned po získání předepsaného počtu bodů o zaslání potvrzení a tzv. „ malého
diplomu“. Titul může být od této doby používán. Pokud bude vše potřebné zasláno do II. uzávěrky na
KV KCHBC získá pohár a diplom jedinec již na této výstavě. V případě, že k tomu dojde po druhé
uzávěrce, diplom a pohár získá jedinec na KV KCHBC až v roce příštím.
20) Titul se nezapisuje do průkazu původu.

Příloha č. 1 - Formulář - potvrzení o umístění
Příloha č. 2 - Formulář pro zasílání výsledků pracovní sezóny jednotlivého roku

Tyto propozice jsou schválené členskou schůzí KCHBC dne 9. 10. 2010 P
Platné pro sezónu 2010 a další.

