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PLATNOST OD 31.3.2016

UDĚLOVÁNÍ TITULU CACT

(Šampion ve výkonu záchranných psů České republiky)
Podmínky pro zisk čekatelství CACT a udělení šampionátu ve výkonu záchranných psů
ČR
CACT může být zadán po splnění podmínek pro udělení titulu Šampion práce psům a fenám
všech plemen s průkazem původu, vydaným nebo přeregistrovaným Plemennou knihou
ČMKU. Pes musí být v držení člena SZBK ČR. Psovod musí být držitelem některé
výkonnostní třídy.
Titul „Šampion ve výkonu záchranných psů České republiky“ je udělován prezidiem SZBK
ČR ve spolupráci s ČMKU za podmínek:
1. Psovod s jedním psem získá trojí čekatelství CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových
sezónách (výcviková sezóna = kalendářní rok).
2. Je-li vítěz již držitelem titulu Šampion práce, lze zadat CACT ČR psovi na dalším
místě.
3. Tři předepsaná čekatelství nemohou být zadána všechna jedním rozhodčím, musí
vzejít buď ze soutěží se skupinovým posuzováním nebo minimálně od dvou různých
rozhodčích.
4. Udělení CACT není nárokové.
5. Čekatelství titulu uděluje hlavní rozhodčí soutěže na základě svého dojmu z pracující
dvojice při dosažení výsledku ve známce min. „velmi dobrá“.
6. CACT lze získat na všech celostátních soutěžích podle propozic nejvyšších stupňů
zkušebního řádu SZBK nebo IPOR.
7. CACT uděluje hlavní rozhodčí přímo na akci při vyhlášení výsledků, vyplní kartu
CACT a udělení zapíše do pracovní knížky psovoda a do soupisky, případně do
rodokmenu.
Po získání potřebného počtu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání CACT,
pracovní knížku a kopii průkazu původu psa sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný doklad
a diplom a vydání zaznamená do jím vedené evidence. Získání titulu potvrzuje ČMKU
vydáním diplomu a na přání majitele do originálu PP, nebo jeho přílohy.
Pořadatel soutěže je povinen do jednoho měsíce, od jejího pořádání, zaslat na předepsaném
formuláři přehled zadaných čekatelství na zastřešující orgán soutěže.
Výcvikář SZBK ČR odešle souhrn čekatelství za určitou dobu do 2 měsíců po konání akce na
předepsaném formuláři k evidenci na ČMKU.

