návrh
PRACOVNÍ PES ROKU

Zásady hodnocení nejlepšího pracovního psa roku

1) podmínky účasti v soutěži o Nejlepšího pracovního psa roku
	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 není podmíněná členstvím v klubu

Pes / fena se může zúčastnit soutěže ve více kategoriích
	Majitel psa / feny musí svého psa / fenu přihlásit k soutěži formou vyplnění přihlášky nejpozději do 31.01. následujícího roku
	Majitel psa / feny musí poslat nejpozději do 31.01. následujícího roku doporučeným dopisem požadované podklady pro zařazení do soutěže na adresu pověřeného zpracovatele výsledků pro tu kterou kategorii. Doporučuje se zasílat výsledky průběžně.
	Výsledky musí být v požadované formě pro tu kterou kategorii.
	Je možné započíst i výsledky získané účastí v zahraničí



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
Existuje 5 základních kategorií:  Všestranný výcvik, Záchranářský výcvik,  Mondioring, Agility a Nové sporty
Podle možností a rozšíření jednotlivých sportů zahrnutých v kategorii „Nové sporty“ je možné do budoucna počet kategorií zvýšit


3) Bodování v kategorie Všestranný výcvik
	Zahrnují se zde veškeré zkoušky a závody pořádané podle zkušebních řádů NZŘ, IPO, SchH, TART a KJ ČR, pokud byl splněn alespoň minimální limit bodů (tedy zkouška byla úspěšně splněná)

Je možné rovněž zahrnout závody pořádané podle částečné náplně zkoušek nebo upravených zkoušek výše uvedených zkušebních řádů (např.stopařský závod podle ZVV1). U závodů pořádaných podle částečné nebo upravené náplně zkoušek se počítají pouze ty výsledky, kde bylo dosaženo alespoň 70% maximálních možných bodů.
Dokladem pro účast v soutěži může být:
	protokol o provedení zkoušky
výsledková listina ze závodů  
pokud se jedná o závody podle upravené zkoušky nebo podle částečné náplně zkoušek, je třeba doložit, kolik byl maximální počet možných bodů
zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané KCHBO



	Bodování výsledku na zkoušce:

Základním vzorcem pro ocenění zkoušky je počet bodů děleno deseti krát stupeň zkoušky (pokud je)
Příklady: 	
zkouška ZVV1 splněná na 278 bodů:  278/10 * 1 = 27,8 bodů
Zkouška IPO3 splněná na 269 bodů: 269/10 *3 = 80,7 bodů

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
Příklady:	
pes skončí jako 3. z celkového počtu 12-ti účastníků v kategorii ZVV2 se ziskem 289 bodů:  289/10 * 2 = 57,8 bodů započtených za získané body a 2,25 bodů započtených za 9 pořažených soupeřů = dohromady 60,05 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 zkoušky a závody pořádané podle národního zkušebního řádu záchranářů a podle IRO, pokud byl splněn alespoň minimální limit bodů (tedy zkouška byla úspěšně splněná)

Je možné rovněž zahrnout závody pořádané podle částečné náplně zkoušek nebo upravených zkoušek výše uvedených zkušebních řádů. U závodů pořádaných podle částečné nebo upravené náplně zkoušek se počítají pouze ty výsledky, kde bylo dosaženo alespoň 70% maximálních možných bodů.
Dokladem pro účast v soutěži může být:
	protokol o provedení zkoušky
výsledková listina ze závodů  
pokud se jedná o závody podle upravené zkoušky nebo podle částečné náplně zkoušek, je třeba doložit, kolik byl maximální počet možných bodů
zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané KCHBO

	Bodování výsledku na zkoušce:

Základní vzorec je shodný s kategorií Všestranný výcvik
Vzhledem k obtížnosti je ke zkoušce ZTV přiřazen stupeň 2 a ke zkoušce ZPJ stupeň 3 (násobící hodnota)

Bodování výsledku na závodě:
Základní vzorec je shodný s kategorií Všestranný výcvik



5) Bodování v kategorie Mondioring
	Zahrnují se zde veškeré zkoušky a závody pořádané podle zkušebního řádu Mondioring, pokud byl splněn alespoň minimální limit bodů (tedy zkouška byla úspěšně splněná)

Je možné rovněž zahrnout závody pořádané podle částečné náplně zkoušek nebo upravených zkoušek výše uvedených zkušebních řádů. U závodů pořádaných podle částečné nebo upravené náplně zkoušek se počítají pouze ty výsledky, kde bylo dosaženo alespoň 70% maximálních možných bodů.
Dokladem pro účast v soutěži může být:
	protokol o provedení zkoušky
výsledková listina ze závodů  
pokud se jedná o závody podle upravené zkoušky nebo podle částečné náplně zkoušek, je třeba doložit, kolik byl maximální počet možných bodů
zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané KCHBO

	Bodování výsledku na zkoušce:

Základní vzorec je shodný s kategorií Všestranný výcvik

Bodování výsledku na závodě:
Základní vzorec je shodný s kategorií Všestranný výcvik


6) Bodování v kategorie Agility
	Zahrnují se zde veškeré oficiální zkoušky a otevřené závody (openy, jumpingy) pořádané podle zkušebního řádu Agility

Dokladem pro účast v soutěži může být:
	výsledková listina ze závodů  
zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané KCHBO

	Bodování výsledku na zkoušce:

Vzorec pro výpočet získaných bodů v každé zkoušce: 
Počet všech účastníků mínus umístění plus jedna mínus trestné body plus 18 bodů za první místo, 9 za druhé místo a 6 za třetí místo; to celé krát stupeň zkoušky 

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 druhé místo 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 bodů
Pes získá desáté místo mezi 45-ti účastníky s 2,5 trestnými body:  45 – 10 + 1 – 2,5 + 0 = 33,5 bodů



7) Bodování v kategorie Nové sporty
	Zahrnují se zde veškeré oficiální závody ve  sportech, které nebyly uvedeny v předchozích kategoriích

Dokladem pro účast v soutěži může být:
	výsledková listina ze závodů  
zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané KCHBO

	Bodování výsledku na zkoušce

Neprovádí se

	Bodování výsledku na závodě 

Za každého poraženého psa ve stejné kategorii se započítávají 3 body.



8) Účast na mistrovských soutěžích
Je ve všech kategoriích podpořená násobkem získaných bodů
	za účast na MR BO – 1,5 násobek hodnoty

za účast na MR všech plemen – 2 násobek hodnoty
za účast na MS BO – 3 násobek hodnoty
za účast na MS všech plemen – 4 násobek hodnoty






