ROZHODNUTÍ PREZIDIA č. 11/20
SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR, z.s.
PLATNOST OD 1. 6. 2020

POŘÁDÁNÍ CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ
1. Vždy před koncem roku sestaví prezidium SZBK ČR, z.s. na návrh výcvikáře kalendářní plán
výcvikových akcí SZBK ČR, z.s. (celostátních soutěží a zkoušek), zveřejní jej pro celou členskou
základnu a vyznačí akce se zadáváním čekatelství šampiona ve výkonu záchranných psů.
2. Pořádáním všech celostátních akcí, včetně mistrovství ČR a Českých pohárů (Bohemia Cup)
pověří jednotlivé regionální brigády podle výsledků konkursních jednání s důrazem na zkušenosti a
možnosti brigád pro zajištění dostatečné důstojnosti akce.
3. Při pořádání Českých pohárů (Bohemia Cup) není podmínkou konání každé kategorie
v samostatném termínu, různé kategorie mohou být sloučeny do jedné akce. Pořádány mohou být
v těchto kategoriích:
 v sutinových pracích
- ZZP
- RH T
 v plošných pracích
- ZTV
- RH FL
 ve vodních pracích
- ZVP
- RH W
 ve stopařských pracích
- ZZS
- RH F
 v lavinových pracích
- ZLP
- RH L
Poháry podle propozic IRO (Bohemia Cup, InterCup Humanity) jsou pořádány jako celostátní soutěže
s možností udělení čekatelství CACT. Podmínkou účasti v nich může být složená zkouška z výkonu toho
stupně, podle kterého soutěž probíhá. Pokud tak není, probíhají při splnění limitu se zápisem zkoušky.

4. České poháry a Výběrové závody podle propozic národního zkušebního řádu jsou nejvyšší soutěží
v dané kategorii toho roku a ustanovují nejúspěšnějšího psa ČR v této oblasti. Probíhají vždy se
zápisem zkoušky při splnění limitu.
5. Na všechny celostátní soutěže, označené CACT, jsou prezidiem stanovena pravidla pro pořádání:
- Akce se uskuteční v případě naplnění minimálního počtu účastníků.
- Pořadatel zajistí rozhodčímu proplacení cestovného a posudečného.
- SZBK ČR, z.s. zajistí zakoupení nebo uhrazení 3 pohárů.
- SZBK ČR, z.s. proplatí pořádající ZBK příspěvek na akci, ve výši 2 000,- Kč.
6. Putovní poháry jsou v držení vítěze pouze do konce roku, pak musí být předány pořadateli dalšího
ročníku i se štítkem posledního vítěze. Při případném zrušení soutěže je putovní pohár odevzdán
prezidiu SZBK ČR, z.s., které rozhodne o jeho dalším využití.
7. Přihláška každého účastníka musí být prostřednictvím vedoucího brigády (vysílající organizace)
podána včas el. poštou, resp. el. přihláškou na www.zachranari.cz. Současně musí být uhrazeno i
startovné na účet pořadatele (nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek), pokud si pořadatel
nevyžádá platbu hotově při prezenci. Pro členy SZBK ČR, z.s. je startovné pevně dáno nečlenové
SZBK ČR, z.s. zaplatí dvojnásobné startovné. Při nedostavení se účastníka zaplacené startovné
propadá ve prospěch pořadatele. Pokud se po uzávěrce pes nebo psovod zraní, může jeho členská
ZBK vyslat náhradníka.
8. Všechny celostátní akce jsou považovány za reprezentační starty. Startující psovodi a pořadatelé
vystupují v kompletních uniformách SZBK ČR, z.s., popř. uniformách svých záchranářských
organizací, musí být vyvěšeny vlajky ČR a SZBK ČR, z.s., příp. IRO nebo dalších zúčastněných
zemí.
9. Zahajovací i zakončovací nástupy psovodů se konají vždy se psy, výjimku tvoří pouze nástupy,
které se z technických důvodů konají v místnosti.
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10. Stanovení pořadí na celostátních akcích a určování pořadí:
a) psovodi se splněným limitem ve všech disciplínách
b) psovodi bez limitu v některé disciplině budou zařazeni za psovody se splněným limitem
Dojde-li při určování celkového pořadí k rovnosti bodů s přihlédnutím k písm. a), b),
rozhodují o pořadí dílčí výsledky podle následujícího klíče:
- celkový výsledek obou speciálních prací
- vyšší výsledek jedné speciální práce
- dílčí cviky poslušnosti (žebřík vysoký, žebřík vodorovný, plazení, los).
11. Účast rodinných příslušníků ve vztahu k rozhodčímu:
a) pomocníci na zkouškách a akcích NESMĚJÍ provádět funkce pro své psy a psy svých
rodinných příslušníků
b) rozhodčí NESMĚJÍ na zkouškách a akcích posuzovat své psy, nebo psy v držení
členů své rodiny
POJEM RODINA : manžel, manželka, děti, rodiče a další osoby, druh, družka žijící
ve společné domácnosti s rozhodčím nebo účastníkem zkoušek
Za dodržování tohoto ustanovení je odpovědný vždy vedoucí akce.
Toto ustanovení neplatí pro výběrové soutěže a mistrovství SZBK ČR.
12. Od začátku roku 2017 je na akcích IRO (mezinárodní zkoušky IRO, mistrovství, mezinárodní
tréninky, přípravy na atesty, atesty) požadováno povinné očkování nejen proti vzteklině, ale i
psince, parvoviroze, leptospiroze a hepatitidě. Očkování musí být platné dle instrukcí výrobce
vakcíny. Na stránkách IRO, případně u zástupce SZBK ČR, z.s. pro zahraniční styk, je seznam
vakcín proti jednotlivým nemocem a délka jejich účinnosti. Všichni účastníci akcí IRO jsou
povinni spolu s přihláškou zaslat pořadateli doklad o tomto očkování.
Pořadatel musí zajistit Veterinární službu na akcích IRO (za účasti oficiálního veterináře IRO):
• MS 1 veterinář IRO
• Národní mistrovství 1 veterinář IRO
• Atest 2 veterináři IRO
13. Pořadatelství akcí IRO, pro následující rok, je nutno zažádat do 31.7. . Pokud jde o akci úrovně
„B“ dle mezinárodního zkušebního řádu IRO, je nutno dodat i fotodokumentaci míst (speciálů).
14. Přihlášku IRO kurzů pro následující rok, je potřeba podat do 30.6., vč. fotodokumentace.
15. Informace pro pořadatele akcí – administrativní úkony před akcí, během a po jejím ukončení je
potřeba konzultovat se zástupcem SZBK ČR, z.s. pro mezinárodní styk.

