Soutěžní řád
Cross – People Dog Racing
1. Úvod
1.1

Soutěžní řád Cross People Dog Racingu je národním soutěžním řádem České
republiky a je nedílnou součástí klubu s názvem Český Dog Racing klub z.s. Cílem
tohoto sportu je jeho rozšíření po celé ČR, umožnění sportovního zápolení soutěžních
týmů v daných kategoriích.

1.2

Cross – People Dog Racing (dále jen Cross) je sport, při kterém tým složený z jednoho
psovoda a jednoho psa, absolvuje vyznačenou dráhu s různě rozmístěnými
překážkami. Pes musí být vždy pod kontrolou psovoda a ochotně s ním
spolupracovat.

1.3.

Povinností psovoda je dodržování soutěžního řádu Crossu, morálně čisté, tzv.
“sportovní“ chování – přístup k ostatním účastníkům dané akce, což jsou lidé, psi,
nesoutěžící veřejnost atp..

1.4

Akcí se mohou účastnit psi všech skupin FCI i kříženci. Každý pes, účastnící se soutěže,
musí být označen čipem nebo tetováním, vybaven průkazem dokládajícím platné
povinné očkování. Zdravotní stav psa musí být bezvadný, nebránící jeho účasti na akci.
Hárající feny mají účast na soutěžích a akcích povolenu (povinností je nahlásit
pořadateli). Ze soutěže jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima, březí feny, nemocní
psi atd.

1.5

Účast na závodech a dalších akcích spojených s Crossem je dobrovolná, vždy plně
v zodpovědnosti majitele psa. Majitel či psovod nesou odpovědnost za veškeré škody
způsobené psem nebo na psu samém. Pořadatelé nezodpovídají za jakékoliv zranění
psa či zhoršení jeho zdravotního stavu.

2. Výkonnostní kategorie psů
2.1 Amatéři
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5

Tato kategorie je určena pro psy od 12 ti měsíců do 11 ti let.
Psi v této kategorii nemusí mít platnou licenci. Běhají na vodítku s obojkem nebo
postrojem.
Amatérům se nepřipisují trestné body za nezdolání jednotlivých překážek.
U každé překážky má tým max. 3 opravné pokusy (netýká se povalení překážky),
které je povinen absolvovat. Teprve pak, může tým pokračovat směrem
k následující překážce. Žádná překážka nesmí být vynechána. Překážky může
psovod překonávat společně se psem.
Amatérům se nepřipisují trestné body za dotýkání se psa v případě ohrožení zdraví,
např. vyproštění z vodítka (psovod psa vyprostit může, avšak na pokyn rozhodčího
musí).
Trestné body může tým amatérů získat pouze v následujících případech
2.1.5.1

opakované dotýkání se psa, ze kterého by týmu mohla plynout výhoda
- 5 trestných bodů/ sekund za každý dotek (za účelem povzbuzení,
překonání překážek)
2.1.5.2 psovod se dotkl překážky za účelem, ze kterého by mohla týmu plynout
výhoda - 5 trestných bodů/ sekund za každý dotek
2.1.5.3 pes nebo psovod neúmyslně povalil překážku - 5 trestných bodů/sekund
Tým nečeká na znovu postavení/opravení překážky, pokračuje dál bez
jejího absolvování

2.2 Začátečníci
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4

Tato kategorie je určena pro psy od 12 ti měsíců do 11 ti let.
Psi v této kategorii nemusí mít platnou licenci a běhají bez vodítka, obojku nebo
postroje. V případě potřeby však mohou mít košík, ve kterém pes bude pohodlně
dýchat a bude moci pootevřít tlamu.
V kategorii začátečníků může pes běhat maximálně po dobu dvou let od první
účasti na soutěži. V této době by měl pes splnit podmínky pro udělení licence.
Začátečníkům se nepřipisují trestné body za nezdolání jednotlivých překážek. U
každé překážky má tým max. 3 opravné pokusy, které je povinen absolvovat.

2.1.5

2.1.7

Teprve pak, může tým pokračovat směrem k následující překážce. Žádná překážka
nesmí být vynechána (netýká se povalené překážky).
V případě, že se pes vzdálí z dosahu tří překážek ve směru dráhy, musí se psovod
zastavit a psa přivolat. Posléze pokračuje ve směru běhu bez penalizace. V případě
překročení limitu pěti minut bude tým diskvalifikován.
Trestné body může tým začátečníků získat pouze v následujících případech
2.1.7.1
2.1.7.2
2.1.7.3

2.1.7.4

opakované dotýkání se psa, ze kterého by týmu mohla plynout výhoda
- 5 trestných bodů/sekund za každý dotek
psovod se dotkl překážky za účelem, ze kterého by mohla týmu plynout
výhoda - 5 trestných bodů/sekund za každý dotek
pes nebo psovod neúmyslně povalil překážku - 5 trestných bodů/sekund
Tým nečeká na znovu postavení/opravení překážky, pokračuje dál bez
jejího absolvování
nedoběhnutí/neproběhnutí cílem současně se psem – týmu jako
celku - 20 trestných bodů/sekund (např. pes při zdolání celé dráhy a
jejím následném opouštění mine bránu – cíl s časomírou a ta
sepne/zaregistruje pouze psovoda nebo pes doběhne do cíle dříve než
psovod atp.) Tolerance v nastalých případech je max. 2 metry.
Toleranční hranice dvou metrů musí být viditelně označena před cílovou
bránou – čárou, tak i na levé a pravé straně cílové brány.

2.2 Profesionálové
2.2.1
2.1.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Profesionální kategorie je určena pro psy ve věku od 14 měsíců do 11 let .
Psi v této kategorii musí mít platnou licenci a běhají bez vodítka, obojku nebo
postroje. V případě potřeby však mohou mít košík, ve kterém pes bude pohodlně
dýchat a bude moci pootevřít tlamu.
U každé překážky má tým max. 3 opravné pokusy, které je povinen absolvovat.
Trestné body se připisují za každý odmítnutý pokus. Pokud se nepodaří překážku
zdolat na 3 pokus, psovod se psem pokračuje dál směrem k následující překážce.
Žádná překážka nesmí být vynechána (netýká se povalené překážky).
V případě, že se pes vzdálí z dosahu tří překážek ve směru dráhy, musí se psovod
zastavit a psa přivolat. Posléze pokračuje ve směru běhu bez penalizace. V případě
překročení limitu pět minut bude tým diskvalifikován.
Trestné body získává tým profesionálů v těchto případech
2.2.5.1

opakované dotýkání se psa, ze kterého by týmu mohla plynout výhoda
- 5 trestných bodů/sekund za každý dotek

2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.5.4

2.2.5.5
2.2.5.6

odmítnutí překážky nebo přeběhnutí jiné překážky, než která je v pořadí
(5 trestných bodů/sekund za každý nezdařený pokus u zdolávané
překážky)
zpětné překonání překážky - 5 trestných bodů/sekund za každé zpětné
překonání. Rozumí se tím, překonání překážky v opačném směru než je
určeno – tzv. proti směru běhu
pes nebo psovod neúmyslně povalí překážku - 15 trestných
bodů/sekund za každou povalenou překážku. Tým nečeká na znovu
postavení/opravení překážky, pokračuje dál bez jejího absolvování
psovod se dotkl překážky za účelem, ze kterého by mohla týmu plynout
výhoda - 5 trestných bodů/ sekund za každý dotek
nedoběhnutí/neproběhnutí cílem současně se psem – týmu jako
celku - 20 trestných bodů/sekund (např. pes při zdolání celé dráhy a
jejím následném opouštění mine bránu – cíl s časomírou a ta
sepne/zaregistruje pouze psovoda nebo pes doběhne do cíle dříve než
psovod atp.) Tolerance v nastalých případech je max. 2 metry.
Toleranční hranice dvou metrů musí být viditelně označena před cílovou
bránou – čárou, tak i na levé a pravé straně cílové brány

3. Věková kategorie lidí
3.1
3.2
3.3

děti do 15 let (dívky, chlapci)
mladiství / dospělí nad 15 a do 45 let (ženy, muži)
dospělí nad 45 let (ženy, muži)
Daného věku musí závodník dosáhnout maximálně v den pořádané akce.

4. Překážky
4.1
4.2

4.3

4.4

Po celé dráze jsou rozmístěny různé typy překážek v počtu min. 20 a max. 26 ks a musí
být vzdáleny vždy minimálně 10 m od sebe.
Překážky musí splňovat bezpečnostní kritéria s ohledem na povrch dráhy a aktuální
počasí. Rozhodčí má právo na základě svého uvážení, nevyhovující překážky z dráhy
odstranit z důvodu bezpečnosti.
Překážky mohou být použity z materiálu přírodních i uměle vyrobených, max. výška
skokových překážek je 35 cm, u neskokových maximálně 1 metr, dále pak překážky ze
sportů např: Agility (s výjimkou houpačky, slalomu, kladiny, látkového tunelu),
hoopers, dog racing a flyball. Avšak neměly by svým počtem, převažovat ostatní
překážky.
Překážky musí být rozmístěny tak, aby po sobě nenásledovaly 4 totožné.

5. Dráha
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Dráha i její části musí být viditelně vyznačeny (start, cíl, toleranční hranice dvou metrů
před cílovou bránou – čárou a na levé a pravé straně cílové brány)
Dráha musí být celkově 300 - 400 m dlouhá, postavena v členitém ale i rovinném
terénu, na přírodním nebo umělém povrchu. Dráha může být rozdělena do několika
rovinných úseků. Každý rovinný úsek nesmí být kratší než 75m. Dráha nesmí být pouze
rovná v celé své délce.
Dráha musí být dostatečně široká, aby mohl psovod volně, bez komplikací, proběhnout
kolem překážky.
Po celé dráze jsou rozmístěny různé typy překážek v počtu min. 20 max. 26 ks.
Od startu až do cíle musí být jednotlivé překážky od sebe vzdáleny minimálně 10 m.

6. Čas/časomíra
Každý jednotlivý běh je měřen. Změřený čas je součástí celkového vyhodnocení týmu (jeden
psovod a jeden pes). Tým se na pokyn startéra rozbíhá, probíhá zřetelně vyznačeným startem
a tím spouští časomíru.
Časomíra se zastavuje, pokud tým společně nebo v toleranční hranici, probíhá zřetelně
označenou cílovou bránou - cílem ( maximálním časový limit pro jeden běh je 5 minut u všech
výkonnostních kategorií psů)

7. Licence
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

Psovod musí před plněním licencí požádat o tréninkovou kartu, kam se jednotlivé
licenční běhy zapisují.
Pes může začít plnit licence od dovršených 12 měsíců života. Je povinen zúčastnit se
celkem 4 licenčních akcí (jedna licenční akce představuje dva běhy týmu).
Psovod se psem musí absolvovat vyznačenou dráhu maximálně do doby pěti minut a
nevynechat ani jedinou překážku.
Na každou překážku jsou vždy 3 pokusy. Pokud se nepodaří překážku zdolat na 3
pokus, psovod se psem pokračuje dál.
Maximální chybovost pro licence je 6 chyb (tzn. součet celkových chyb na celé dráze,
nikoliv součet trestných bodů/sekund). V případě překročení tohoto počtu chyb
nebudou licenční běhy zapsány do karty.
Ze startu a do cíle musí tým běžet současně. V případě nedoběhnutí/neproběhnutí cílem
současně v toleranci dvou metrů, nebudou licenční běhy zapsány do karty.

8. Průběh soutěže
8.1
8.2

8.3
8.4

8.5
8.6.

Trénink na dráze není povolen. Před každým během je psovodům umožněno projít si
jednou trať v čase max. 6 minut.
Překážky na dráze musí splňovat bezpečnostní kritéria s ohledem na povrch dráhy a
aktuální počasí, musí převažovat překážky z materiálu přírodních a uměle vyrobených
doplněné překážkami ze sportů (např. agilit, dog racing, hoopers,)
Druhý běh bude tým absolvovat nejdříve za 30 min. po absolvování prvního běhu.
Psovod může psu na dráze dávat povely opakovaně (např. tunel, tunel, běž, běž atd.)
Může používat souběžně zvukové i pohybové povely (např. běž a mávnutí ruky daným
směrem atd.)
Psovod může psa slovně chválit a povzbuzovat (nikoliv dotykem) k další aktivitě, nesmí
však použít pamlsky, hračku či jiný povzbuzující předmět.
Po dráze se pohybuje pes v kategorii začátečníků a profesionálů bez obojku, postroje,
ochranného oblečku, ochranné botičky, módních doplňků atp... Před zahájením závodu
může psovod - závodník s dlouhosrstým psem požádat rozhodčího o umožnění běhu
např. se srstí staženou gumičkou, sponkou atp. Pokud tak neučiní a běh zahájí
s nepovoleným doplňkem, bude tým diskvalifikován. V případě potřeby však může mít
košík.

9. Hodnocení
9.1 Trestné body
5 bodů = 5 sekund
15 bodů = 15 sekund
20 bodů = 20 sekund
Body se připisují ke změřenému času týmu v těchto konkrétních situacích
9.1.1 Amatéři a Začátečníci
9.1.1.1

opakované dotýkání se psa, ze kterého by týmu mohla plynout výhoda (5
trestných bodů/sekund za každé sáhnutí na psa)
9.1.1.2 psovod se dotkl překážky za účelem, ze kterého by mohla týmu plynout
výhoda - 5 trestných bodů/ sekund za každý dotek
9.1.1.3 nedoběhnutí/neproběhnutí cílem současně se psem – týmu jako celku - 20
trestných bodů/sekund (např. pes při zdolání celé dráhy a jejím následném
opouštění mine bránu – cíl s časomírou a ta sepne/zaregistruje pouze

psovoda nebo pes doběhne do cíle dříve než psovod atp.) Tolerance
v nastalých případech je max. 2 metr. Toleranční hranice dvou metrů musí
být viditelně označena před cílovou bránou – čárou, tak i na levé a pravé
straně cílové brány

9.1.2 Profesionálové
9.1.2.1

9.1.2.2

9.1.2.3
9.1.2.4

9.1.2.5
9.1.2.6

odmítnutí překážky nebo přeběhnutí jiné překážky, než která je v pořadí
(5 trestných bodů/sekund za každý nezdařený pokus u zdolávané
překážky)
zpětné překonání překážky - 5 trestných bodů/sekund za každé zpětné
překonání. Rozumí se tím, překonání překážky v opačném směru než je
určeno – tzv. proti směru běhu
opakované dotýkání se psa, ze kterého by týmu mohla plynout výhoda
(5 trestných bodů/sekund za každé sáhnutí na psa)
pes nebo psovod neúmyslně povalí překážku - 15 trestných
bodů/sekund za každou povalenou překážku. Tým nečeká na znovu
postavení/opravení překážky, pokračuje dál bez jejího absolvování
psovod se dotkl překážky za účelem, ze kterého by mohla týmu plynout
výhoda (5 trestný bodů/sekund z každý dotek)
nedoběhnutí/neproběhnutí cílem současně se psem – týmu jako celku 20 trestných bodů/sekund (např. pes při zdolání celé dráhy a jejím
následném opouštění mine bránu – cíl s časomírou a ta
sepne/zaregistruje pouze psovoda nebo pes doběhne do cíle dříve než
psovod atp.) Tolerance v nastalých případech je max. 2 metr. Toleranční
hranice dvou metrů musí být viditelně označena před cílovou bránou –
čárou, tak i na levé a pravé straně cílové brány

9.2 Diskvalifikace
Vyloučení, resp. potrestání sportovce za porušení pravidel následuje v níže uvedených
případech:
9.2.1 vynechání překážky, aniž by se psovod k ní vrátil
9.2.2 použití hračky, pamlsku či jiného povzbuzujícího předmětu
9.2.3 na psu jakýkoliv obojek, postroj, oděv, obuv, doplněk, kromě
košíku, ve kterém pes bude pohodlně dýchat a bude moci pootevřít tlamu
9.2.4 vyvenčení se psa na dráze
9.2.5 nedoběhnutí týmu do cíle
9.2.6 přesáhnutí maximálního času na zdolání dráhy

9.2.7 překročení celkového časového limitu na překonání dráhy tj. 5 minut (bez
trestných bodů/sekund)
9.2.8 hrubé zacházení psovoda se psem na dráze i mimo dráhu
9.2.9 agresivita psa vůči ostatním psům, lidem na dráze i mimo ni
9.2.10 samotné odstoupení vyřčené psovodem (stres, zranění, náhlé zhoršení
zdravotního stavu apod.)

10. Vyhodnocení
10.1

10.2

O vítězi rozhoduje naměřený čas s přičtením trestných bodů, které se mění na
příslušný počet sekund. Jako nejlepší je bráno nejnižší bodové hodnocení v dané
výkonnostní kategorii.
V případě, že celkový sečtený čas je stejný s časem soupeře, rozhoduje o klasifikačním
pořadí nižší počet trestných bodů. Pokud by došlo ke shodě, rozhodne lepší čas
z druhého běhu.

11. Protesty
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Při sportovní akci lze podat protest pouze proti nedodržení technických ustanovení
pravidel jednotlivých soutěží.
Protest se podává vedoucímu akce zásadně písemně, se zálohou, jejíž výši stanoví
předem pořadatel a je zveřejněna v propozicích závodů.
O oprávněnosti protestu rozhoduje vedoucí akce spolu s rozhodčím za přítomnosti
protestující strany.
V případě oprávněného protestu se vrací složená záloha.
V případě neoprávněného protestu propadá složená záloha ve prospěch pořadatele.
Povinností pořadatele o jakémkoliv protestu písemně informovat výbor ČDRK. Originál
protestu musí být přiložen.

12. Odvody z licencí, oficiálních soutěží a akcí poboček klubu (kolektivních
členů)
12.1
12.2
12.3

Pravidla pro odvody a ostatní platby z Crossu, licencí a soutěží stanovuje výbor ČDRK.
Odpovědnost za vyúčtování a platbu nese pořadatel pobočky.
Výše odvodu je 10,- Kč za psa pro člena ČDRK a 100,- Kč za psa pro nečlena ČDRK při
licencích a závodech včetně klubových akcí.
Platba se provádí příkazem k převodu na bankovní účet ČDRK. A to maximálně do 10
dnů po dané akci ČDRK. (FIO banka, a.s., číslo účtu: 2100503800/2010).

12.4

Jako variabilní symbol se uvádí datum konání akce. K vyúčtování je potřeba zaslat
prezenční listinu, aby bylo možno zkontrolovat počet členů a nečlenů ČDRK.(Vzorový
příklad vyúčtování odvodů z akce je uveden v příloze tohoto řádu.)

13. Sankce
Při nedodržení podmínek pro pořádání závodů mohou být uplatněny výborem ČDRK
následující sankce:
• upomínka, uveřejnění na internetových stránkách klubu
• neuznání dalších akcí a pozastavení delegací rozhodčích, pokud o ně pořadatel znovu
požádá
• neuznání výsledků soutěže (při nedodání výsledků nebo dodání velmi nekvalitních
výsledkových listin
V případě nedodržení termínů zaslání výsledků ze závodů nebo termínu odvodů o více jak 10
dní, se navyšuje výše odvodů o 50 %. V případě, že pořadatel nedodá podklady a dokumentaci,
klub má právo ve lhůtě 2 měsíců o konání závodů vymáhat odvody ve výši 5 000 Kč.

14. Bodovací šampionát klubu
14.1 Organizace
14.1.1

Hlavním organizátorem je ČDRK. Šampionát klubu je pořádán každoročně.
Mohou se ho zúčastnit i zahraniční závodníci.
14.1.2 Šampionát se skládá z různých akcí v průběhu celého roku a body jsou
udělovány dle tabulky u jednotlivých akcí.
14.2 Kvalifikace
14.2.1

Kvalifikační kritéria pro Šampionát klubu v Crossu určuje každoročně Výbor
ČDRK.
14.2.2 V průběhu roku probíhá minimálně 6 bodovacích akcí, z toho kvartálně jeden
klubový bodovací Cross. Body se sčítají za jednotlivé akce dle umístění.
14.2.3 Pravidla a bodování pro konání šampionátu se mohou dle směrnic každý rok
upravit dle narůstajícího zájmu startujících psů v Crossu. Vše bude vždy
zveřejněno na začátku roku i s bodovací tabulkou.

14.3 Kategorie a tituly šampionátu
Titul Šampion klubu ČDRK za konkrétní kategorii:

14.3.1

Šampion klubu začátečníků dětí do 15 let

14.3.2

Šampion klubu profesionálů dětí do 15 let

14.3.3

Šampion klubu začátečníků kategorie do 45 let

14.3.4

Šampion klubu začátečníků kategorie nad 45 let

14.3.5

Šampion klubu profesionálů kategorie do 45 let

14.3.6

Šampion klubu profesionálů kategorie nad 45 let

15. Podmínky pro Mistrovství České republiky
Níže uvedených závodů se mohou zúčastnit psi FCI skupin včetně kříženců, a to:
15.1 Mistrovství České republiky v Crossu - kvalifikace
15.1.1

Kvalifikační kritéria pro Mistrovství České republiky (MČR) v Crossu určuje
každoročně Výbor ČDRK.
15.1.2 Obvykle v průběhu roku probíhá 3-5 bodovacích závodů, kde se sčítají body ze
tří nejlepších výsledků (min. účast na 3 bodovacích závodech)
15.1.3 Bodovací závody se otevírají pro psy s platnou licencí a do naplnění 60 psů
v každé kategorii. Pokud by se určitá kategorie nenaplnila, může se doplnit
počet psů z jiné kategorie do naplnění kapacity závodu.
15.1.4 Postupová tabulka na MČR bude zveřejněna každoročně do tří týdnů po
poslední výběrové soutěži.
15.2 Mistrovství České republiky v Crossu - organizace
MČR je pořádáno každoročně. Mohou se ho zúčastnit i zahraniční závodníci
s platnou licencí. Hlavním organizátorem je ČDRK.
15.2.2 Mistrovská soutěž se pořádá dle pravidel soutěžního řádu pro MČR, a to
zpravidla na podzim.
15.2.3 Pravidla pro konání MČR se mohou dle směrnic každý rok upravit dle
narůstajícího zájmu startujících psů v Crossu. Budou vždy zveřejněna nejpozději
30 dní před prvním bodovacím závodem.
15.2.1

15.3 Tituly zadávané v Crossu na MČR
Mistr České republiky v Crossu
15.3.1
15.3.2
15.3.3

Mistr republiky profesionálů kategorie dětí do 15 let
Mistr republiky profesionálů kategorie do 45 let
Mistr republiky profesionálů kategorie nad 45 let

Soutěžní řád byl schválen na členské schůzi 21. 2. 2018

