ROZHODNUTÍ PREZIDIA č. 11/16
SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR
PLATNOST OD 31. 3. 2016

POŘÁDÁNÍ CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ

1. Vždy před koncem roku sestaví prezidium SZBK na návrh výcvikáře kalendářní plán
výcvikových akcí SZBK (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) jsou pořádány jako postupové soutěže pro mistrovství
světa IRO a podle jejich konečného pořadí je sestavována reprezentační nominace. 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 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 je prezidiem stanovena výše startovného, z něhož pořadatel
hradí náklady při soutěži. Náklady na rozhodčí (cestovné, posuzovné) hradí svaz, ostatní
náklady (ceny, pronájem prostorů) jdou k tíži pořadatelské brigády.
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, které rozhodne o jeho dalším využití.
7. Přihláška každého účastníka musí být prostřednictvím vedoucího brigády podána včas el.
poštou. Současně musí být uhrazeno i startovné na účet pořadatele, pokud si pořadatel
nevyžádá platbu hotově při prezenci. 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 svazu, musí být vyvěšeny vlajky ČR a
SZBK, 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.

