Dostihový whippet roku
Dostihový greyhound roku
Charakteristika:
Bodovací soutěž Klubu chovatelů chrtů anglických
dostihových plemen (dále jen KCHCHADP nebo ADP)
pro dostihovou sezónu 2020.

Vyhlašovatel KCHCHADP z.s., Nad Želivkou 459, 164 00 Praha 6 - Nebušice
Období

Dostihová sezóna 2020.

Dostihy Započítávají se dostihy zařazené v FCI mezinárodním

dostihovém kalendáři a kalendářích národních pořádané
organizacemi FCI. Dostihy odběhnuté mimo ČR budou
započítány, pokud majitel do konce listopadu 2020 informuje KCHCHADP a dodá kopii dostihové licence mailem
klub.adp@gmail.com.

Čestný titul
Získané
ocenění

Dostihový whippet roku 2020
KCHCHADP

/

Dostihový greyhound roku 2020
KCHCHADP

Soutěží se v kategoriích dospělých a seniorů. Hodnocené a vyhlašované kategorie: whippet
pes, whippet fena, whippet sprinter pes, whippet sprinter fena, whippet pes senior,
whippet fena senior, whippet sprinter pes senior, whippet sprinter fena senior, greyhound
pes, greyhound fena, greyhound pes senior, greyhound fena senior.
Vyhlašuje se 6 nejlepších psů v každé kategorii. Na klubové členské schůzi nadcházejícího
roku budou slavnostně vyhlášeni, majitelé obdrží věcné ceny a psi budou zveřejněni
na webu KCHCHADP a v ročence. První z kategorie získá čestný titul.
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Podrobnosti

Národní dostihy – FCI dostihy ČR i zahraničí
Jako mezinárodní dostihy jsou hodnoceny pouze dostihy zařazené v mezinárodním dostihovém kalendáři FCI.
Jako mistrovský dostih se počítá: Mistrovství ČR, Mistrovství Čech, Mistrovství Moravy, Mistrovství ČR 280 m.
Friendly Cup a Mistrovství ADP – dostihy jsou zvýhodněny dvěma body.
Do celkového hodnocení se sčítá 6 nejlepších výsledků psa. Při shodě bodů je vyhlášeno více shodných míst.

Podmínky

Pes v majetku člena KCHCHADP. Členství se řídí platnými stanovami klubu. Majitel psa
musí být uveden v dostihové licenci psa. Pes musí být zapsán v plemenné knize ČR
(nikoliv v registru plemenné knihy). Pokud bude whippet před přeměřením v jedné
kategorii, a po přeměření během dostihové sezóny v jiné výškové kategorii, může
získávat body v obou kategoriích. Majitel psa musí být členem KCHCHADP po celou dobu
plnění podmínek. Změna podmínek vyhrazena.

