
Měření psů - první závody po 4. 4. 2022
Chcete psa zařadit do

kategorie large?

Vzdálenost od hranice je
větší než 2 cm:

Je psovi 24 měsíců?

ANO

Vzdálenost od hranice
není větší než 2 cm

Pes je zařazen dočasněPes se měřit nemusí
a je automaticky

zařazen do L

Pes jde na měření

Chcete psa zařadit do jiné
kategorie?

                  Psovi je naměřeno: 

pod 28 cm - je zařazen do XS
nad 32 ale pod 33 cm - je zařazen do S
nad 37 ale pod 41 cm - je zařazen do M
nad 45 ale pod 46 - je zařazen do ML
nad 50 - je zařazen do L 

             Tato měření jsou trvalá 
a pes se již měřit nebude

 
 
 
 
 

NE

Vzdálenost od hranice
není větší než 2 cm

NE

Došlo ke shodě měření? 

Psa necháte změřit na
dalších závodech /

u jiného rozhodčího
- druhé měření

Vzdálenost od hranice
je větší než 2 cm

ANO

Pes je trvale zařazen
Pes podstoupí 3. měření

u dalšího rozhodčího /na
dalším závodě a bude
trvale zařazen podle
shody 2 rozhodčích

Pes bude startovat dočasně v
kategorii kde je zařazen a

jakmile bude psovi 24 měsíců
podstoupí další měření -

jinými rozhodčími. 

Pes podstoupí první
měření po věku 24 měsíců

Pozn. : pokud pes před trvalým změřením nastoupí na závody kde probíhá komisionální měření, je komisionálně změřen a trvale zařazen.  Pes který nedosáhl 
24 měsíců se na takovém závodě neměří.  Další měření může proběhnout pouze na FCI závodě. Kompletní znění najdete v soutěžním řádu. 



Měření psů - první závody před 4. 4. 2022
Je již pes komisionálně

změřen?

Vzdálenost od hranice je
větší než 2 cm:Je pes starší 24 měsíců?

NE

platí velikost dle
komisionálního

měření

ANO

NEANO

Pozn. : Pokud je pes změřen komisí rozhodčích na klubové akci je měření konečné (k přeměření může dojít na akci FCI). Kompletní znění najdete v soutěžním řádu. 

Chcete závodit v kategorii
XS a váš pes měří 28-32 cm?

Psa necháte změřit na první
akci kde chcete XS běžet

Měření se
považuje za

dočasné

Jakmile bude psovi
24 měsíců musí

dojít k novým 2-3
měřením

Pes se nechá 2-3x
změřit a musí mít

shodu 2 rozhodčích
 

Původní měření před
4.4. se nebere v potaz

Pes měří v rozmezí
41-50 cm

Pes musí být do 31.12.2022
přeměřený, pokud chcete startovat 

v kategorii medium nebo ML
(případně na 1. závodech v r. 2023)

Je pes mladší 24 měsíců?

ANO NE

K měřením dojde po
dosažení věku 24
měsíců, případně

zbylá měření
proběhnout v r. 2023 

(co nejdříve to bude
možné)

Kdykoliv od 4.4. do
konce roku musí

dojít ke dvěma
shodným měřením,

nebo třetímu
měření

Pozn. Pokud chcete startovat v kat. L,
psa měřit nemusíte

Pes měří
nad 50 cm 

Pes měří
pod 28 cm

Pes měří nad 32
ale pod 41 cm

Pes zůstává v
kategorii

Large a není
třeba ho

měřit

Pes zůstává v
kategorii XS a
není třeba ho
přeměřovat

Neřešíme ani 2 cm
od hranice

velikostních
kategorií ani věk v

kterém byli psi
měřeni, na tyto psy

platil starý řád a
nový se jich netýká -
zůstávají v kategorii

S nebo M dle
původního měření 


