Dodatek k Soutěžnímu řádu
Přeměření psů vzhledem k úpravě hranic mezi velikostními kategoriemi
Od 4. 4. 2022 dojde k posunu hranice mezi kategoriemi Extra small a Small z méně než 28 cm na méně
než 30 cm. Zároveň od 1. 1. 2023 bude zavedena v řádu FCI nová velikostní kategorie Intermediate,
dosud v České republice nazývána Mini large, pro psy, kteří v kohoutku měří 43 cm a více, ale méně než
48 cm.
Následující text se týká psů, kteří byli zařazeni do velikostní kategorie před 4. 4. 2022 a nebyli dosud
komisionálně přeměřeni komisí KAČR ani přeměřeni komisí FCI (na EO, AWC, EOJ, JEO, JOAWC).
1.

Kategorie Extra small
● Pes, který má v současné době naměřenou kohoutkovou výšku 28 cm nebo více a zároveň 32 cm

nebo méně a chce v době od 4. 4. 2022 závodit v kategorii Extra small, se musí nechat znovu
zařadit do velikostní kategorie, a to na prvních závodech, na kterých chce závodit v kategorii
Extra small.

● Je-li pes mladší 24 měsíců, pak se postupuje dle oddílu III. bodu 5.1. Soutěžního řádu. Pes je tedy

změřen a zařazen dočasně do velikostní kategorie.

● Není-li pes mladší 24 měsíců, pak závodí ve velikostní kategorii odpovídající prvnímu měření z

prvních závodů, na kterých chtěl závodit v kategorii Extra small, do té doby, než bude mít poprvé
od dvou různých rozhodčích změřenou výšku, která odpovídá stejné velikostní kategorii. Pes musí
absolvovat druhé a případně třetí měření vždy na prvních závodech, na kterých je toto měření
povinen absolvovat.

● Jestliže měření probíhá v rámci závodů, na kterých bylo Výkonným výborem nařízeno přeměření

psů (například kvalifikační závody), není proti zařazení do velikostní kategorie přípustné odvolání.
Platí stejné podmínky jako v oddílu III. bodu 5.4. Soutěžního řádu. V opačném případě je možné
se odvolat proti zařazení psa do velikostní kategorie dle oddílu III. bodu 6 Soutěžního řádu.
2.

Kategorie Mini large (Intermediate)
● Pes, který má v současné době naměřenou kohoutkovou výšku 41 cm nebo více a zároveň 50 cm

nebo méně a chce závodit v době od 1. 1. 2023 závodit v kategorii Medium nebo Intermediate, se
musí nechat znovu zařadit do velikostní kategorie. Pro potřeby tohoto přemeření se musí u
kategorie ML/I shodnout dva rozhodci, zda je kohoutková výška méně než 48 cm, případně
48 cm a více.

● Pes závodí ve velikostní kategorii odpovídající původnímu měření do té doby, než bude mít

poprvé od dvou různých rozhodčích změřenou výšku, která odpovídá stejné velikostní kategorii.
Tato měření mohou nastat kdykoliv od 4. 4. 2022 dle volby psovoda, zároveň však nesmí být v
této době pes mladší než 24 měsíců.

● Jestliže nestihne být pes do 31. 12. 2022 zařazen do velikostní kategorie, potom je psovod

povinen na dalším závodu, kterého se účastní, nahlásit tuto skutečnost při prezenci pořadateli a
požádat o přeměření. Tato povinnost se nevztahuje na závody, na které je delegován rozhodčí,
který již pejska měřil v době od 4. 4. 2022.

● Jestliže měření probíhá v rámci závodů, na kterých bylo Výkonným výborem nařízeno přeměření

psů (například kvalifikační závody), není proti zařazení do velikostní kategorie přípustné odvolání.
Platí stejné podmínky jako v oddílu III. 5.4. Soutěžního řádu. V opačném případě je možné se
odvolat proti zařazení psa do velikostní kategorie dle oddílu III. bodu 6 Soutěžního řádu.

