Od 1. 1. 2023 budou platit nová pravidla,
zároveň Výkonný výbor souhlasil s rozhodčími
a došlo ke změně systému měření pejsků.
Proto od 4. 4. 2022 dochází k mnoha změnám.
Obecně platí, že tzv. hraniční psi starší 24 měsíců musí absolvovat 2 až 3 měření podle toho, kdy
se dva různí rozhodčí shodnou na zařazení do stejné výškové kategorie. Hraniční psi mladší
24 měsíců jsou zařazeni do výškové kategorie podle měření na prvním závodě, ale pouze dočasně.
Na nejbližším závodě po 24. měsíci věku pro něj platí pravidlo - viz psi starší 24 měsíců (tedy
absolvovat 2-3 měření, bez ohledu na výsledek měření do 24 měsíců věku).
Psa měří na závodech vždy delegovaný rozhodčí. Jestliže by jeho měření nevedlo k zařazení psa
do velikostní kategorie, nebo tento rozhodčí psa již měřil v době, kdy nebyl mladší než
24 měsíců, může tak učinit i další rozhodčí, pokud je na těchto závodech přítomen.
Pejsci, kteří se od 4. 4. 2022 budou měřit poprvé
- Na prvních závodech se pejsek musí nechat změřit.
- Pokud je naměřena výška pejska, která je o více než 2 cm od hranice, pak se jedná
o definitivní měření; touto hranicí je pro XS - 30 cm, S - 35 cm, M - 43 cm, ML(I) - 48.
- Pokud je však naměřená výška blíže těmto hranicím, pak je toto měření dočasné. Pejsek
může závodit v této kategorii do definitivního zařazení.
- Pokud je pejsek mladší 24 měsíců, pak se první měření nadále nepočítá (ale pejsek závodí
v poprvé naměřené kategorii).
- Až pejsek bude mít dva roky, musí se na prvních závodech nechat změřit a pak i na dalších, kde
bude jiný rozhodčí. Pokud se tito dva rozhodčí neshodnou, pak musí pejsek opět na další měření
na dalších závodech.
- Pokud pejsek není mladší 24 měsíců, je první měření započítáno. Na dalších závodech s jiným
rozhodčím se pejsek musí nechat změřit. Opět, pokud se tito dva rozhodčí neshodnou, pak
rozhodne třetí měření.
- Pokud je na závodech další rozhodčí, může další měření udělat on.
Pejsci, kteří budou chtít od 4. 4. 2022 závodit v kategorii XS
- Pokud měří pejsek méně než 28 cm, může dále závodit v kategorii XS i nadále za stávajících
pravidel.
- Pokud pejsek měří v rozmezí 28 až 32 cm a je mladší 24 měsíců, pak se před prvním startem
v kategorii XS musí nechat přeměřit. Toto měření je dočasné a dále se postupuje jako výše.
- Pokud pejsek měří v rozmezí 28 až 32 cm a není mladší 24 měsíců, pak se před prvním
startem v kategorii XS musí nechat přeměřit. Bude závodit v naměřené kategorii a při dalších
závodech se musí nechat změřit znovu. V případě, že se rozhodčí neshodnou na velikostní
kategorii, pak rozhodne třetí měření.
Pejsci, kteří měří 41 a více, ale 50 cm a méně
- Tito pejsci se musí nechat znovu přeměřit do 31. 12. 2022, kdykoliv na jakýchkoliv závodech
se rozhodnou. Poté už se musí nechat přeměřit na prvních závodech, na které tým pojede.
- Pokud jsou mladší 24 měsíců, pak toto přeměření proběhne, až pokud mu bude 24 měsíců
a více.
- Pejsci závodí dočasně v původně naměřené velikostní kategorii do té doby, než se poprvé dva
rozhodčí shodnou na velikostní kategorii.
Za psa považovaného za mladšího 24 měsíců je považován pes, který v den 1. závodu dovršil
věku nejméně 18 měsíců a zároveň ne více než 1 den před dovršením 24 měsíců věku.

Za psa považovaného za staršího 24 měsíců je považován pes, který v den 1. závodu dovršil věku
24 měsíců, nebo je starší.
Výkonnostní průkazy vystavené po 4. 4. 2022 budou jejich vystavovatelem opatřeny razítky
pro měření, a to na poslední stránce určené pro zápis výsledků závodů. Do průkazů vystavených
do tohoto data doplní na stejnou (poslední) stránku razítko pro měření rozhodčí, který psa měří.
Výsledek měření bude zapsán na 2. stranu obalu výkonnostního průkazu rozhodčím,
který provedl poslední definitivní měření, nebo členem Výkonného výboru. Výsledek
měření je potřeba opatřit podpisem toho, kdo jej zapsal.
Na kartu psa v kacr.info budou zaznamenána všechna měření.
Pro pořadatele - Dočasné míry nebudou zapisovány a vyznačovány na 1. a 2. straně obalu,
pro kontrolu otočte VP na poslední stranu pro zápis výsledků.

