Projekt pre podporu a motiváciu základných kynologických
organizácií na Slovensku

Prezídium ZŠK SR v spolupráci s chovateľským klubom SÚCHNO pripravilo projekt pre podporu klubov, motiváciu a
rozvoj kynológie na Slovensku. Podstatou tohto projektu je finančná odmena pre najaktívnejších a úspešných a to nie
len na poli pretekárskom, ale aj organizačnom a v neposlednom rade podporu masovosti vo vlastných kluboch.

Pravidlá:
Základom je bodové hodnotenie klubov za ich aktivitu, prácu s mládežou, rozvoj kynológie, aktívne podieľanie sa na
organizovaní skúšok, pretekov a samozrejme účasti na skúškach, pretekoch, bonitáciách a výstavách.
Samozrejmosťou je aj zvyšovanie členskej základne v kluboch.

Bodové hodnotenie:



Za každého člena nad 18 rokov 0,25 b
Za každého mládežníka do 18 rokov 0,5 b

 Počíta sa však max. 50 dospelých a max. 50 mládežníkov.

Bodové hodnotenie za organizovanie akcií:



Skúšky uvedené v kalendári akcií 10b
Skúšky mimo kalendára akcií (mimoriadne) 15b

Preteky :




Národné 20 b zo zahraničnou účasťou pretekárov + 10b
Medzinárodné ( CACIT) 40 b
Kvalifikačné (postupové na MS WUSV,IPO, IPO FH ) 50b

 Podmienkou pre započítanie bodov na pretekoch je minimálny počet 15 aktívnych pretekárov.
 Výnimkou je pretek podľa IPO FH kde je minimálny počet 5 aktívnych pretekárov.
 Samozrejmosťou pre overenie akcie je potvrdená súpiska od rozhodcu na danom preteku či skúškach, ktorú
organizátor doloží na započítanie bodov.

Body za účastníkov na skúškach a akciách:
Ak sa člen ZO zúčastní akcie či už v materskom klube alebo na inom klube, ohodnotí sa tiež:




I. stupňa za oddiel 1b (SVV 1 , IPO 1)
II. stupňa za oddiel 3b (SVV 2 , IPO2)
III. stupňa za oddiel 5b (SVV 3 , IPO 3)

 Body sa započítavajú iba pri splnení limitu skúšky podľa NSP SR a IPO
 Skúška resp. pretek IPO FH za splnený limit 10b.

Akcie mimo skúšobného poriadku respektíve aktivity na iných akciách:
Organizovanie akcií:












BVK kvalifikácia 15b
BVK M-SR 30b
Účasť 1b
Bonitácia 15b
Účasť 1b
Oblastná výstava 30b
Účasť 1b
HŠV 50 b
Účasť 1,5 b
Účasť na medzinárodných výstavách CACIB 3b
Organizovanie špeciálnych pretekov mimo NSP alebo IPO napr. (špec. Obranárske) 5 b.

Špeciálny bonus a snaha o podporu mládeže je hodnotená nasledovne:
V prípade ak mládežník bude aktívny či už vo vlastnej ZO, alebo v inej a vykoná skúšku resp. sa zúčastní preteku a
splní podmienky (limit skúšky), tak za každý oddiel mu budú body násobené 2x v prospech ZO, ktorá ho zastrešuje.
Podmienkou na zapojenie do tohto projektu (súťaže) je, že ZO (klub) musí byť riadnym členom ZŠK SR s vlastným
IČO, platnými stanovami a účtom ZO v peňažnej inštitúcii na Slovensku v danom kalendárnom roku a voči ZŠK SR
musí mať splnené všetky záväzky.
Body sa zapisujú len za psov, ktorí sú s preukazom pôvodu.

Spôsob a mechanizmus hodnotenia:
Predsedovia resp. prezidenti ZO musia aktívne sledovať svojich členov a do 31.12.2015 spočítať body za hore
uvedené aktivity a odoslať na sekretariát ZŠK SR do 20.2.2016. Pre fair play ku každému členovi za dosiahnuté body
musí doložiť fotokópiu výkonnostnej knižky resp. PP kde budú zapísané akcie a overené rozhodcom na danej akcii.
Pri účasti na medzinárodnej výstave je potrebné doložiť fotokópiu posudku, týka sa to všetkých plemien.

Vyhodnotenie:
Na konci kalendárneho roka sa bude hodnotiť ZO za najviac získaných bodov a bude finančne ohodnotená takto:




1.miesto 1000,-Eur
2.miesto 700,-Eur
3.miesto 500,-Eur

Záver:
Pre rok 2016 platia vyššie stanovené podmienky a pravidlá.
Podklady je potrebné zaslať na adresu:



Zväz športovej kynológie SR, Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica do 20.2.2016.

Veríme, že táto myšlienka bude mať viac účastníkov ako v roku 2014 a motivácia bude pekným spestrením za
celoročnú prácu ZO (klubov).

