
PES ROKU KCHBO

Zásady hodnocení nejlepšího pracovního psa roku

1) podmínky účasti v soutěži o Nejlepšího pracovního psa roku KCHBO

 Soutěže se mohou účastnit psi a feny všech variet belgického ovčáka a psi a feny
australského ovčáka, kteří jsou registrovaní v české plemenné knize

 Soutěž není omezená věkem psa / feny

 Účast v soutěži je podmíněna členství psovoda nebo majitele psa v KCHBO v celém
roce za kterýpodává přihlášku do soutěže

 Pes / fena se může zúčastnit soutěže ve více kategoriích

 Nezapočítávají  se  soutěže  družstev  kromě  Flyballu,  který  nemá  oficiální  soutěž
jednotlivců.

 Majitel psa / feny musí svého psa / fenu přihlásit k soutěži formou vyplnění přihlášky
nejpozději do15.01. následujícího roku

 Majitel  psa  /  feny  musí  poslat  nejpozději  do  15.01.  následujícíhoroku  e-mailem
(výjimečně poštou) požadované podkladypro zařazení do soutěže na e-mail (adresu)
pověřeného zpracovatele výsledků. Doporučuje sezasílat výsledky průběžně.

 Výsledky musí být v požadované formě pro tu kterou kategorii.

 Je možné započíst i výsledky získané účastí v zahraničí

 U všech disciplín, kde existuje minimální bodový zisk nutný pro zapsání zkoušky je
možné započístvýsledky pouze úspěšně splněných zkoušek, dále výsledky závodů,
kde pes získal  limit  zkoušky,v  případě  závodů podle  upravených zkoušek takové
výsledky, kde pes získal v každém oddílenejméně 70% bodů.

2) Kategorie

 Každá kategorie se vyhlašuje zvlášť (nedochází k poměřování výsledků jednotlivých
kategorií).Výsledky z různých kategorií se nesčítají.

 V ročním hodnocení  se  mohou v  případě  potřeby rozdělit  výsledky  podle  variet  
a pohlaví.

 Kategorie: Všestranný výcvik, Záchranářský výcvik, Mondioring, Agility,  Obedience,
Pasení, Dogdancing a Nové sporty (Flyball, Coursing,Dog treking)

 Podle možností a rozšíření jednotlivých sportů zahrnutých v kategorii „Nové sporty“ je
možné dobudoucna počet kategorií zvýšit

3) Bodování v kategorie Všestranný výcvik

 Zahrnují  se  zde  veškeré  splněné  zkoušky  a  závody  pořádané  podle
zkušebních řádů NZŘ, IPO, TARTa KJ ČR



 Je možné rovněž zahrnout závody pořádané podle částečné náplně zkoušek
nebo upravenýchzkoušek výše uvedených zkušebních řádů (např. stopařský
závod podle ZVV1).

 Dokladem pro účast v soutěži může být:

- protokol o provedení zkoušky

- výsledková listina ze závodů

- zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané KCHBO

A) Bodování výsledku na zkoušce:

Základním vzorcem pro ocenění zkoušky je počet bodů děleno deseti krát koeficient.

Příklady:zkouška ZVV 1 splněná na 278 bodů: 278/10 * 2 = 55,6 bodůzkouška IPO 3 splněná
na 269 bodů: 269/10 *4 = 107,6 bodůKoeficienty jsou uvedeny v tabulce viz příloha.

B) Bodování výsledku na závodě:

Základní vzorec pro ocenění získaných bodů zůstává stejný jako u zkoušky (i když zkouška
není  na  závodechzapisována)  a  navíc  se  připočítá  0,25  bodů  za  každého  poraženého
účastníka ve stejné kategorii.

Příklady:pes skončí jako 3. z celkového počtu 12-ti účastníků v kategorii ZVV 2 se ziskem 
289 bodů:289/10 * 3 = 86,7 bodů započtených za získané body a 2,25 bodů započtených za 
9 poražených soupeřů =dohromady 88,95 bodů.Za účast v závodech může tedy pes získat 
více bodů, než za pouhé skládání zkoušek

4) Bodování v kategorie Záchranářský výcvik

 Zahrnují  se  zde  veškeré  splněné  zkoušky  a  závody  pořádané  podle
Národního zkušebního řádu apodle  IRO.  Splněné  zkoušky se započítávají
pouze na akcích zkouškových ne na závodech.

 Je možné rovněž zahrnout závody pořádané podle částečné náplně zkoušek
nebo upravenýchzkoušek výše uvedených zkušebních řádů.

 Dokladem pro účast v soutěži může být:

- protokol o provedení zkoušky

- výsledková listina ze závodů

- zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané KCHBO

A) Bodování výsledku na zkoušce:

Základním vzorcem pro ocenění zkoušky je počet bodů děleno deseti krát koeficient. Příklad
viz Všestrannývýcvik. Koeficienty jsou uvedeny v tabulce viz příloha.

B) Bodování výsledku na závodě:



Základní vzorec pro ocenění získaných bodů zůstává stejný jako u zkoušky (i když zkouška
není  na  závodechzapisována)  a  navíc  se  připočítá  0,25  bodů  za  každého  poraženého
účastníka ve stejné kategorii.

5) Bodování v kategorie Mondioring

 Zahrnují se zde veškeré závody pořádané podle zkušebního řádu Mondioring

 Dokladem pro účast v soutěži může být:- výsledková listina ze závodů nebo 
výkonnostní knížka- zápis organizátora závodů na speciální kartě, vydané 
KCHBO

A) Bodování výsledku na závodě:

Základní  vzorec pro získaní  bodů součet  bodů psa v jednotlivé  kategorii  děleno počtem
závodů plus body zaumístění  v  jednotlivých závodech podle  klíče 1.  místo 10 bodů krát
stupeň kategorie ve které se závod konal.Body se přidělují za prvních deset míst sestupně.

Příklady:Mondioring 2 tři závody se součtem bodů 670 / 3 = 233, navíc se připočítá 20 bodů 
za první místo v jednomzávodě, takže součet je 253 bodů. Umístění v závodech jednou první
místi 
a dvakrát 11 místo.

6) Bodování v kategorie Agility

 Zahrnují se zde veškeré otevřené závody (open, jumping) pořádané 
podlezkušebního řádu Agility

 Dokladem jsou výsledky uvedené na KACRu.

A) Bodování výsledku na závodě (open, jumping):

Vzorec pro výpočet získaných bodů v každém běhu:Počet všech účastníků mínus umístění 
plus jedna mínus trestné body plus 18 bodů za první místo, 9 za druhémísto a 6 za třetí 
místo.

Příklady:Pes vyhraje v openu mezi 25-ti účastníky s 0 počtem trestných bodů:25 – 1 + 1 – 0 
+ 18 = 43 bodůPes získá desáté místo mezi 45-ti účastníky s 2,5 trestnými body:45 – 10 + 1 
– 2,5 + 0 = 33,5 bodů

7) Bodování v kategorii Obedience

 Zahrnují  se  zde  veškeré  splněné  zkoušky  a  závody  pořádané  podle
zkušebního  řádu  Obedience.Splněné  zkoušky  se  započítávají  pouze  
na akcích zkouškových ne na závodech.

 Je možné rovněž zahrnout závody pořádané podle částečné náplně zkoušek
nebo upravenýchzkoušek výše uvedených zkušebních řádů.

 Dokladem pro účast v soutěži může být:

- protokol o provedení zkoušky

- výsledková listina ze závodů

- zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané KCHBO



A) Bodování výsledku na zkoušce:

Základním vzorcem pro ocenění zkoušky je počet bodů děleno deseti krát koeficient. Příklad 
viz Všestrannývýcvik. Koeficienty jsou uvedeny v tabulce viz příloha.

B) Bodování výsledku na závodě:

Základní vzorec pro ocenění získaných bodů zůstává stejný jako u zkoušky (i když zkouška
není  na  závodechzapisována)  a  navíc  se  připočítá  0,25  bodů  za  každého  poraženého
účastníka ve stejné kategorii.

8) Bodování v kategorii Pasení

 Zahrnují  se  zde  veškeré  splněné  zkoušky  a  závody  pořádané  podle
zkušebního řádu pasení.  Splněnézkoušky se započítávají  pouze na akcích
zkouškových ne na závodech.

 Je možné rovněž zahrnout závody pořádané podle částečné náplně zkoušek
nebo upravenýchzkoušek výše uvedených zkušebních řádů.

 Dokladem pro účast v soutěži může být:

- protokol o provedení zkoušky

- výsledková listina ze závodů

- zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané KCHBO

A) Bodování výsledku na zkoušce:

Základním vzorcem pro ocenění zkoušky je počet bodů děleno deseti krát koeficient. Příklad 
viz Všestrannývýcvik. Koeficienty jsou uvedeny v tabulce viz příloha.

B) Bodování výsledku na závodě:

Základní  vzorec  pro  ocenění  získaných bodů  zůstává stejný  jako  u  zkoušky a  navíc  se
připočítá 0,25 bodů zakaždého poraženého účastníka ve stejné kategorii.

9) Bodování v kategorii Dog dancing

 Zahrnují se zde pouze zkoušky složené na výborně a závody pořádané podle
zkušebního řádu Dog dancingu. Je možné rovněž zahrnout závody pořádané
podle částečné náplně zkoušek nebo upravených zkoušek.

 Dokladem pro účast v soutěži může být:

- protokol o provedení zkoušky

- výsledková listina ze závodů

- zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané KCHBO

A) Bodování výsledku na zkoušce:

Základním vzorcem pro ocenění zkoušky je počet bodů děleno deseti krát koeficient. Příklad
viz Všestrannývýcvik. Koeficienty jsou uvedeny v tabulce viz příloha.

B) Bodování výsledku na závodě:



Základní vzorec pro ocenění získaných bodů zůstává stejný jako u zkoušky (i když zkouška
není  na  závodech  zapisována)  a  navíc  se  připočítá  0,25  bodů  za  každého  poraženého
účastníka ve stejné kategorii.

10) Bodování v kategorie Nové sporty

 Zahrnují se zde veškeré oficiální závody ve sportech, které nebyly uvedeny v
předchozích Kategoriích:Flyball, Coursing, Dog treking

 Dokladem pro účast v soutěži může být:

- výsledková listina ze závodů

- zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané KCHBO

A) Bodování v kategorii Flyball, a Dog treking se provádí pouze z výsledku na závodě, tyto
sportyzkoušky nemají.  Za každého poraženého psa nebo družstvo ve stejné kategorii  se
započítávají 3 body.

B) Bodování  v kategorii  Coursing se provádí  ze tří  nejlepších bodových výsledků v roce
(zatím neexistujejednotný systém počítání výsledků pro Čechy a Moravu, výsledky jsou tedy
zavádějící)

11) Účast na mistrovských soutěžích

Je ve všech kategoriích podpořená násobkem získaných bodů:

 za účast na MR BO nebo MR všech plemen mládeže – 1,5 násobek hodnoty

 za účast na MR všech plemen – 2 násobek hodnoty

 za účast na MS BO nebo MS/ME všech plemen mládeže – 3 násobek 
hodnoty

 za účast na MS všech plemen – 4 násobek hodnoty

 pro kategorii Agility se budou připočítávat pouze bonusové body

- pro mládež 50 bodů za účast na MS a MR mládeže

- pro ostatní 25 bodů za účast na MS a MR BO nebo všech plemen


