
Mistrovství mládeže ČR stopařů 2010 
 
a) Podmínky účasti: 
 
1. Členství v ČKS nebo CHK ČKS  
2. Minimální věk  psovoda 10 let 
3. Splněná zkouška FPR2 do termínu odeslání přihlášky, vyšší zkoušky nejsou překážkou.  
    Součástí přihlášky je fotokopie o složené zkoušce FPR2. 
4. Účast je omezena na 25 závodníků – pořadí je stanoveno dle data přijetí přihlášky 
5. Přihlášku je nutno zaslat na adresu pořadatele min. 5 týdnů před konáním MR, pořadatel    
    bezodkladně (nejpozději 4 týdny před konáním MR) oznámí přijetí či nepřijetí přihlášky,   
    případně zašle propozice MR 
 
b) Organizační podmínky:  
 
1.  ČKS hradí pobytové výlohy – ubytování a stravné a cestovní náhrady závodníků    
      
 
c) Mistrovství  mládeže ČR stopařů: 
 

• Proběhne ve 2 kategoriích – mládež do 18ti let a Junioři 18 – 21 let (věk dovršený v 
kalendářním roce). Rozdělení do kategorií dle současných propozic MČR mládeže – 
tedy mládežník, který v daném roce dosáhne 18-ti let se může rozhodnout, v které z 
kategorií bude startovat.  

• Závodu se může zúčastnit závodník pouze s jedním psem 
• Kategorie Junior bude otevřena pouze v případě, že se zúčastní minimálně 3 junioři. 
• Titul Mladý mistr ČR stopařů se zadává pouze v kategorii Mládež do 18ti let. 
• Obě kategorie proběhnou v disciplínách  dle ZPS1 (stopa a poslušnost) a FPR3. Každý 

závodník provádí 2 stopy ve 2 dnech u 2 rozhodčích, dle rozpisu pak probíhá 
poslušnost. 

• Limit pro vypracování každé ze stop je 15 minut. 
• V případě splnění limitu zkoušky FPR3 či ZPS1 bude tato zkouška zapsána do VK. 
• Start je umožněn psům s PP i bez PP, včetně psů malých plemen (příslušnost dle ZŘ) 
• Soutěžící s nejvyšším počtem bodů (součet ze 3 disciplín) se stává vítězem a je mu 

zadán titul Mladý mistr ČR stopařů pro rok 2010. 
• V případě stejného součtu rozhoduje vyšší bodové hodnocení  z lepší stopy. 
• V případě stejného bodového hodnocení ve všech disciplínách získávají tito soutěžící 

stejné umístění (včetně titulu Mistra mládeže ČR stopařů) 
 

d) Ocenění: 
 

• Titul Mladý mistr ČR stopařů (v kategorii Mládež do 18ti let) 
• Titul Vítěz  kategorie Junior MČR  stopařů 

 
 
 
 


