ROZHODNUTÍ PREZIDIA č. 2/22
SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR, z.s.
PLATNOST OD 22.6.2022

UDĚLOVÁNÍ TITULU CACT ČR A TITULU
ŠAMPION PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
VE VÝKONU ZÁCHRANNÝCH PSŮ
Podmínky pro udělení čekatelství CACT ČR a zisk titulu Šampion práce ČR ve výkonu
záchranných psů jsou zpracovány v souladu s Řádem ČMKU pro udělování titulu
„Šampion práce ČR“, 2. vydání, v platném znění, a jeho přílohou č.6

ZISK ČEKATELSTVÍ / PODMÍNKY UDĚLENÍ CACT ČR
1.

CACT - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na
všech celostátních soutěžích ve výkonu záchranných psů podle propozic nejvyšších
stupňů zkušebního řádu SZBK nebo IPOR , které jsou schválené prezidiem SZBK ČR,
z.s a zařazené do plánu vrcholových akcí ČMKU na příslušný rok (v kalendáři akcí na
www.zachranari.cz musí být označené zkratkou CACT).

2.

CACT může být zadán a po splnění podmínek udělen Šampion práce i těm plemenům,
která nejsou na seznamu FCI jako plemena podléhající zkouškám, ale musí mít průkaz
původu vydaný plemennou knihou členského státu FCI nebo státu, jehož plemennou
knihu FCI uznává.

3.

Psovod nemusí být držitelem výkonnostní třídy SZBK ČR, z.s.

4.

CACT uděluje hlavní rozhodčí soutěže na základě předvedeného výkonu v průběhu celé
soutěže a při dosažení celkového výsledku ve známce min. „velmi dobrá“. Navrhnout psa
nebo fenu na CACT a Res. CACT může jen sbor rozhodčích delegovaných na příslušnou
soutěž.

5.

Další pes nebo fena stejného plemene v pořadí výsledků soutěže splňující podmínky
uvedené výše může obdržet Res. CACT.

6.

Je-li vítěz již držitelem titulu Šampion práce, lze zadat CACT ČR psovi na dalším místě.

7.

CACT a Res.CACT se může udělit i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion práce mají.

8.

CACT uděluje hlavní rozhodčí přímo na akci při vyhlášení výsledků, vyplní CACT
certifikát a udělení zapíše do pracovní knížky psa a do soupisky soutěže, zisk CACT
potvrdí též zapsáním do průkazu původu psa.

9.

Udělení CACT a Res.CACT není nárokové – čekatelství se uděluje pouze za
mimořádné kvalitní výkony.
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10. Hlavní rozhodčí soutěže je povinen zaslat přehled zadaných čekatelství výcvikáři SZBK
ČR, z.s. společně s výsledkovou listinou / soupiskou soutěže do 1 týdne od termínu
pořádání soutěže.
11. Prezidium SZBK ČR, z.s. odešle souhrn udělených čekatelství za kalendářní rok k
evidenci na sekretariát ČMKU.

PODMÍNKY UDĚLENÍ TITULU ŠAMPION PRÁCE ČR VE VÝKONU
ZÁCHRANNÝCH PSŮ
Titul „Šampion práce České republiky ve výkonu záchranných psů“ je udělován
prezidiem SZBK ČR, z.s. ve spolupráci s ČMKU po splnění podmínek:
1.

Tři čekatelství CACT ČR musí pes / fena získat nejméně ve dvou výcvikových
sezónách (výcviková sezóna = kalendářní rok).

2.

Předepsaná čekatelství CACT ČR nemohou být zadána všechna jedním rozhodčím,
musí vzejít buď ze soutěží se skupinovým posuzováním, nebo minimálně od dvou
různých rozhodčích.

3.

Po získání potřebného počtu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání
CACT, kopii pracovní knížky a průkaz původu psa sekretariátu ČMKU, který vydá
potřebný doklad a diplom a vydání zaznamená do jím vedené evidence.

4.

Pokud získá v soutěži CACT ČR jedinec, který už má potvrzený titul Šampion práce
ČR ve výkonu záchranných psů, lze použít udělený Res. CACT jako CACT. Potvrzení
tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CACT na sekretariátu ČMKU.

5.

Jedno čekatelství CACT je možné nahradit třemi Res. CACT. Toto ustanovení platí pro
čekatelství získaná po 1.1.2022.

