
 

 

 

AGILITY BC CUP 

Nejlepší pes – Nejlepší fena 

 

1) Tato soutěž je vyhlášena samostatně pro psy a samostatně pro feny. 

2) Zúčastnit se mohou jedinci plemene BC s průkazem původu, kteří jsou zapsáni v plemenné knize 

ČMKU a jsou v majetku člena KCHBC s řádnou formou členství. V případě, že členství vzniklo  

v průběhu kalendářního roku, výsledky se vyhodnocují za období členství ( rozhodné je datum  

a přihlášce do klubu). 

3) Je-li jedinec BC v majetku několika spoluvlastníků, může se této soutěže zúčastnit za 

předpokladu, že alespoň jeden jeho spoluvlastník je řádným členem KCHBC. 

4) Účast v soutěži není limitována získáním tohoto titulu, titul lze získat vícekrát. 

5) Držiteli titulu se stávají pes a fena, kteří získají nejvyšší počet bodů při zaslání výsledků ze závodů 

agility. 

6) Soutěž Agility BC Cup se vyhodnocuje samostatně, mimo vyhodnocování ostatních pracovních 

soutěží. 

7) Zájemce, který se chce se svou BC účastnit této soutěže, zašle nejpozději do 31. ledna  

následujícího roku po předmětné sezóně, nejlépe doporučeně na adresu výborem pověřené 

osoby (člena výboru) tyto podklady: 

- formulář s výsledky a umístěním v jednotlivých závodech, potvrzené pořadatelem včetně počtu 

přihlášených psů 

- jasně označené závody, které chce započítat do soutěže (10 závodů) 

8) Počet bodů za jednotlivý závod je přímo závislý na počtu přihlášených týmů v jednotlivém běhu.  

Počet bodů se rovná počtu poražených týmů. Výběr 10 závodů / běhů, které se započítají do 

soutěže, je zcela na majiteli psa. Příklad: Přihlášeno 45 týmů a jedinec se umístil na 1. místě - 

počet bodů se rovná 44. Jedinec, který se umístí na 8. místě v tomto běhu získá 37 bodů. 

V případě, že vyhraje běh s 10 přihlášenými týmy získáte pouze 9 bodů. 

9) Vyhodnocení nelze provést zpětně. 

10) Diplomy a poháry obdrží držitelé titulu na klubové výstavě KCHBC v roce následujícím po 

hodnocené sezoně; taktéž psi a feny na druhém a třetím místě obdrží diplomy.  

11) Titul se nezapisuje do průkazu původu. 

 

Tyto propozice jsou schváleny členskou schůzí KCHBC, dne 9. 10. 2010. 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro zaslání výsledků 


