
KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY FMBB  

Reprezentace  

MONDIORING 

  2023 
- psovod s trvalým bydlištěm v ČR; psovod musí být v roce 2023 členem KCHBO (ke dni 31.1.2023) a nesmí mít 

žádné nesplacené závazky z předchozích let (dále jen psovod)   

- pes s PP, zapsaný v PK ČMKU nebo ČKS, importovaný jedinec musí být přeregistrován PK v ČR; pes má splněné 

všechny podmínky požadované FMBB pro účast (dále jen pes)  

- Kvalifikační období: od konce MS FMBB předchozího roku do 15.02.2023  

Přihlášky včetně příloh budou zaslány elektronicky na e-mail sportovního referenta nejpozději 15.2. daného 

roku, nebude-li výjimečně stanoveno jinak. 

Podmínky nominace:  

- Uchazeč o reprezentaci na MS zašle přihlášku, kopii PP psa a výkonnostní knížky (splnění podmínek).  

- Přijaty budou pouze kompletní přihlášky – tj. řádně vyplněné, se všemi přílohami 

- Tým (psovod a pes) musí mít do konce kvalifikace (tedy nejpozději v termínu uzávěrky stanovené klubem) 

splněn nejméně 2x limit zkoušky a to ve třídě, do které se chce kvalifikovat  

- Na MS FMBB se automaticky kvalifikují závodníci, kteří se v předcházejícím roce umístili na MS FMBB do 5. 

místa v kategorii 3 (v bodovém limitu zkoušky). Na MS FMBB se automaticky kvalifikuje mistr ČR BO, který 

vzešel z kategorie 3 a má složené alespoň 2 zkoušky MR 3. Rozhodují dva bodově nejlepší výsledky (při splnění 

zkoušky) dosažené v kvalifikačním období. Mají přednost výsledky z MS FMBB, MR všech plemen, MR BO či 

mistrovství jiné země (např. Švýcarska, Rakouska aj.) a MS SMCU/FCI, pokud na nich závodník složil se psem 

limit zkoušky a umístil se do 5. místa. Při rovnosti výsledků dvou závodníků rozhodují další výsledky závodů 

absolvovaných v daném období.  

- Závody musí být absolvovány u dvou různých mezinárodních rozhodčích a na dvou různých místech v ČR nebo 

zahraničí. Pokud závody posuzují dva rozhodčí, minimálně jeden z nich se musí lišit.  

- Povinná účast na MČR BO nebo MČR v mondioringu  

Při rozhodování o výběru do reprezentace bude rovněž přihlédnuto i ke stabilitě výkonů psovoda se psem. 

Konečnou podobu reprezentace schvaluje Výbor KCHBO! 

Zřeknutí se reprezentace musí být nahlášeno nejpozději do 15. 3. 2023. Jinak se reprezentant vystavuje možnosti 

peněžní sankce. Všechny náklady spojené s účastní na MS FMBB 2023 si účastníci hradí sami. Reprezentanti, kteří byli 

členy v celém kalendářním roce 2021 a 2022 mají startovné hrazeno v plné výši klubem KCHBO. Ostatní reprezentanti 

(ti, kteří nebyli členy 2 celé roky zpětně) obdrží bonus na startovné ve výši 1500 Kč/reprezentant bez ohledu na umístění. 

K dalšímu zvýšení úhrad klubem může dojít splněním podmínek pro udělení dotace dle směrnice 2/2010 a rozpočítáním 

případných finančních sponzorských darů mezi všechny reprezentanty rovným dílem. Svým zájmem o účast v 

reprezentaci KCHBO na MS FMBB závodník souhlasí se závazkem dodržení termínu platby startovného. Termín pro 

zaplacení startovného je do 30. 7. 2023. Výše startovného bude stanovena nejdéle 3 týdny před závodem a to dle 

platného aktuálního kurzu v době platby startovného klubem KCHBO, dále bude z plné ceny odečteno zvýhodnění 

poskytnuté klubem a odečteny případné finanční sponzorské dary. Poplatky za převod jdou k tíži klubu. K dalšímu 

ponížení startovného může dojít splněním podmínek pro udělení dotace dle směrnice 2/2010. Pokud dojde k prodlení v 

platbě, bude závodníkovi účtována plná částka bez uplatnění slevy poskytované klubem a včetně poměrné částky 

bankovních poplatků za převod startovaného a bude vyloučen z kvalifikace na MS FMBB v dalším kalendářním roce.  

Zpracovatel výsledků kvalifikací na MS FMBB 2023 je KCHBO, výsledky budou zveřejněny na www.kchbo.com. 

 

http://www.kchbo.com/


Přihláška do reprezentace KCHBO na FMBB 

MONDIORING 

 

Přihlášku zašlete elektronicky, řádně vyplněnou včetně všech příloh, nejpozději do data uzávěrky 

(tj.15.2.2023) na e-mail sportovního referenta. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů, obracejte se 

výhradně na sportovního referenta. Petra Němcová: petrushka.nemcova@gmail.com 

 

 

 

Psovod: 

 

Adresa:  

 

Majitel psa: 

(vyplňte pouze v případě, že se majitel liší od psovoda) 

 

Jméno psa:  

 

Datum narození psa:  

 

Varieta:  

 

Číslo čipu:  

 

Číslo zápisu:  

 

Kategorie (1-3): 

 

Přílohy:  

(napište seznam příloh) 

 

 

 

 

 

mailto:petrushka.nemcova@gmail.com

