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Soutěžnı́	řád	Nosework	CZ	z.s.	

1 Soutěžní	řád		
Veškerá sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platným Zkušebním řádem Nosework v ČR 

a  Stanovami Nosework CZ  z.s.  (dále NW CZ).  Tento Soutěžní  řád  je  závazný pro všechny  soutěže  a 

zkoušky  nosework  pořádané  na  území  České  republiky,  na  které  jsou  delegováni  rozhodčí  NW  CZ 

podle pravidel klubu. 

Soutěže NW mohou být pořádány jako:  

‐ Zkoušky bez vyhlašování pořadí  

‐ Závod se zápisem zkoušky  

‐ Závod mimo pravidla platného zkušebního řádu Nosework CZ z.s. 

‐ Mistrovství ČR, Mezinárodní soutěže apod.  

Zkoušky musí být zařazeny do termínového kalendáře – www.nwinfo.cz. 

Závody mohou být pořádány se zápisem zkoušky, i bez zápisu zkoušky (tato informace bude součástí 

propozic  dané  akce).  V  případě,  že  budou  pořádány  závody  bez  zápisu  zkoušky,  není  nutné,  aby 

vyhledávání probíhalo podle zkušebního řádu Nosework CZ z.s. 

2 Podmínky	účasti	psovodů	a	psů	na	akcích	
Minimální věk psa pro oficiální akce typu zkoušky základní „Z“  je 10 měsíců, na zkoušky 1. stupně a 

vyšší  mohou  nastoupit  psi  starší  12  měsíců.  V  obou  případech  musí  pes  požadovaného  věku 

dosáhnout minimálně v den konání akce. 

Háravé  feny  se  akce mohou  zúčastnit  po  dohodě  s pořadatelem  akce,  účast  háravé  feny  schvaluje 

rozhodčí  dle  podmínek  a  terénů.  Neúčastní  se  zahájení  a  startují  po  skončení  posuzování  všech 

ostatních  týmů  v terénu  nebo  v odděleném  prostoru.  Do  té  doby  musí  být  drženy  mimo  ostatní 

účastníky.  

Pokud účastník vstoupí vědomě do prostoru zkoušek s háravou fenou, bude diskvalifikován. 

Všichni  psi,  kteří  se  akce  zúčastní,  musí  být  klinicky  zdraví  a  musí  být  v  imunitě  proti  vzteklině. 

Nemocní nebo zranění psi,  feny od druhé poloviny březosti a kojící  feny 49 dní od porodu budou z 

akce vyloučeni. 

Psi  pocházející  z  ČR  musí  být  doprovázeni  platným  očkovacím  průkazem  (dle  §  6  veterinárního 

zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokáží při přejímce. Psi z členských zemí 

EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 

ze  dne  26.  5.  2003.  Zkoušek  ani  jiných  akcí  se  nesmí  účastnit  psi,  na  kterých  byl  proveden  zákrok 

podle §4, odst.(1), písm g), zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Účast psa s mírnými nebo chronickými zdravotními problémy, které mu nevadí v soutěži, se podřizuje 

rozhodnutí  rozhodčích.    Tento  pes  by  měl  mít  potvrzení  od  veterinárního  lékaře  o  způsobilosti  a 

rozsahu obtíží. Potvrzení nesmí být starší jak jeden rok a předkládá se k nahlédnutí rozhodčím. 

3 Závody	se	zápisem	zkoušky	
Závodit může tým v úrovni složené zkoušky, nebo o stupeň vyšší. Není možné na nižší úrovni, než má 

tým složenou zkoušku. 

Pro závody se zápisem zkoušky je nutná delegace rozhodčího Nosework CZ z.s. dle platných předpisů. 

Pro různé soutěže bez zápisu zkoušky je nutná odborná znalost pro pachové práce tohoto typu.  

4 Psovod	
Psovod odpovídá za svého psa a musí jej mít v průběhu akce neustále pod kontrolou. 

Psovod  je povinen dostavit  se na akci včas, být přítomen v  jejím průběhu až do závěru a vyhlášení 

výsledků, neurčí‐li vedoucí akce jinak.  

Psovod je povinen dodržovat všeobecně platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat. 

Psovod je povinen znát zkušební a soutěžní řád Nosework CZ z.s. a řídit se jeho ustanoveními. 

Psovod  je  povinen  mít  u  sebe  řádně  vyplněnou  výkonnostní  knížku  v době  akce.  O  vydání  VK 

informuje psovod vedoucího akce spolu s odesláním přihlášky na akci.  

Psovod je povinen plně respektovat rozhodnutí vedoucího akce a rozhodčího.  

5 Vedoucí	akce	
Vedoucí  akce může  být  každý  řádný  člen  NW  CZ  z.s.,  který má  potřebné  vybavení,  zajistí  vhodné 

terény a má dostatečné znalosti pro tuto funkci.  

Vedoucí akce  ‐  zkoušek  je povinen znát zkušební  řád NW CZ z.s. a důsledně  jej dodržovat. Vedoucí 

akce zajišťuje veškerou administrativu a organizaci spojenou s akcí.  

Vedoucí akce může odmítnout přihlášku, která není uhrazená, nebyla podána řádně a včas nebo k ní 

nebyly dodány potřebné doklady. 

Vedoucí  akce  má  právo  stanovit  výši  startovného.  Startovné  je  nevratné,  vedoucí  akce  má  právo 

žádat od psovoda úhradu startovného i v případě, že se psovod na akci nedostavil.  

Vedoucí  akce  má  právo  plánovanou  akci  zrušit  nebo  přesunout  na  jiný  termín,  musí  tak  učinit 

minimálně 4 dny před plánovaným termínem akce. V případě řádného zrušení akce je vedoucí akce 

povinen vrátit psovodům zaplacené startovné v plné výši.  

Vedoucí  akce má právo  zrušit nebo  zastavit  akci bez nároku na odškodnění  v případě  zásahu vyšší 

moci nebo při nepředvídatelné události. 
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Vedoucí akce má právo na zkouškách vyhlásit pouze některé stupně a kategorie zkoušek.  

Vedoucí akce má právo omezit počet startujících i v rámci jednoho stupně zkoušky nebo kategorie. 

Vedoucí akce má právo zakázat háravým fenám vstup na akci.  

Vedoucí akce musí zajistit vhodné, dostatečně velké a obtížné terény pro všechny vypsané zkoušky a 

kategorie, v souladu s platným zkušebním řádem Nosework CZ z.s. 

Vedoucí  akce  musí  zajistit  dostatečný  počet  vzorků  dle  ZŘ  Nosework  CZ  z.s.  v závislosti  na  počtu 

účastníků.  

Vedoucí  akce  pro  rozhodčího  musí  zajistit  všechny  potřebné  dokumenty  (soupisky,  potvrzení  o 

vykonané zkoušce apod.) a vše v dostatečném množství.  

Všechny  potřebné  dokumenty musí  být  nejpozději  při  zahájení  akce  řádně  vyplněny.  Není  možné 

vypisování  dokumentů  v průběhu  nebo  po  akci.  Nevyplněné  kolonky  v soupisce  se  před  podpisem 

rozhodčího proškrtávají, tak aby nebylo možné dodatečné dopisování účastníků.  

V případě nedostavení se přihlášeného účastníka, zranění psa/psovoda v průběhu akce a  jiné vážné 

důvody, se daný tým na soupisce proškrtne a dále do databáze www.nwinfo.cz se nezapisuje  (jeho 

přihláška  se  smaže  před  zadáním  ostatních  výsledků).  Pokud  účastník  na  akci  nastoupí,  tj.  projde 

prezencí u pořadatele, ale na samotnou zkoušku nenastoupí, zapisuje se „nesplnil“  jak do soupisky, 

tak i do online databáze.  

Vedoucí akce musí zajistit rozhodčímu dostatečný počet pomocníků pro daný typ akce – minimálně 

jeden pomocník vždy (časomíra), u zkoušky typu D je potřeba minimálně pěti pomocníků, při vyšším 

počtu  zkoušek  tohoto  typu  je  nutné  mít  pomocníků  více.  Vhodný  je  i  další  pomocník  –  spojka  a 

zapisovatel.  

Minimálně  týden před akcí  informuje vedoucí  akce  rozhodčího o počtu přihlášených v jednotlivých 

kategoriích a stupních zkoušek. Dále jej informuje o potřebném počtu VK.  

6 Rozhodčí	
Rozhodčí je povinen posuzovat závody a zkoušky v souladu se zkušebním řádem, s výjimkou závodů a 

soutěží pořádaných dle jiných pravidel. 

Rozhodčí je povinen posuzovat zkoušky a závody co nejobjektivněji. 

Rozhodčí má právo  zrušit  akci,  popřípadě  zrušit  některé  stupně nebo  kategorie  zkoušek,  v případě 

nevyhovujících terénů pro danou obtížnost zkoušky. 

Rozhodčí je plně zodpovědný za správnost dokumentace na zkouškách, tedy probíhá kontrola počtu 

zkoušek posouzených a zapsaných, jejich správnost v kategorii i stupni a jiné důležité informace.  

 V případě sporů, incidentů nebo jiných nesrovnalostí, rozhoduje rozhodčí. Rozhodnutí rozhodčího je 

konečné a žádný ze soutěžících ho nemůže zpochybňovat nebo toto rozhodnutí napadnout. 
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Rozhodčí mají  právo  diskvalifikovat  tým  v  případě  porušení  pravidel,  hrubého  zacházení  se  psem, 

nesportovního chování nebo agresivního chování psa/psovoda vůči ostatním psům a účastníkům.  

Není‐li  vedoucím  akce  zajištěno  odpovídající  občerstvení  pro  potřebný  počet  rozhodčích,  musí 

vedoucí akce uhradit posuzovatelům stravné ve výši,  které  je  stanoveno zákonem č. 262/2006 Sb., 

Zákoník práce. 

Každý rozhodčí má nárok na úhradu cestovného podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Částka 

na  úhradu  cestovného  pro  rozhodčího  NW  CZ  z.s.  je  stanovena  vždy  na  členské  schůzi  a  platí  do 

následující  členské  schůze.  Pokud  se  posuzovatelé  nedopravují  na  akci  vlastním  vozem,  obdrží 

náhradu cestovného ve výši prokazatelných cestovních nákladů spojených s dopravou. 

Akce se rozhodčí může zúčastnit i  jako psovod, pokud vedoucí akce zajistí dalšího rozhodčího, který 

ho vystřídá. 

Rozhodčí je povinen mít u sebe čtečku čipů pro identifikaci psů, včetně náhradní baterie.  

7 Soutěžní,	zkouškové	terény	a	pomůcky	

7.1 Terény	
Soutěžní a zkouškový prostor by měl být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního 

okolí například kolíky, kužely, fáborky, přirozené hranice apod.). Toto označení zajišťuje vedoucí akce 

v dostatečném množství.  

Zkouškové  terény  pro  zkoušky  typu  D  zajišťuje  rozhodčí  v dostatečném  počtu  (ideálně  13  –  15  ks 

zavazadel/květináčů.  Vedoucí  akce  zajišťuje  pomocníky  do  řad  rukou  a  objekty  pro  čtvrtou  řadu  u 

zkoušky D3.  

Stejný terén a úkryt může být použit v jeden den maximálně pro dva týmy.  

Pro zkoušky typu Nature (N1, N2 a N3)  je nutné mít pro každý tým čistý prostor pro malý terén – 16 

m2. Do  tohoto  terénu  je nutné  vždy udělat  5 dalších  vykopaných děr,  které budou  stejné  jako pro 

ukrytý vzorek. 

7.2 Pomůcky	pro	zkoušky	
Stopky 1x, vyznačovače terénu (fáborky, páska, kužel, kolík apod.) v dostatečném počtu pro každou 

zkoušku, dostatečný počet standardních vzorků, psací potřeby, startovní  listina a popřípadě kamera 

pro  dokumentaci  zkoušek.  Tyto  pomůcky  zajišťuje  vedoucí  akce.  Čtečku  čipů  zajišťuje  na  akci 

delegovaný rozhodčí.  

8 Diváci	
Možnost  přítomnosti  diváků  v terénech  během  závodů  či  zkoušek  je  na  uvážení  rozhodčího  či 

vedoucího  akce,  rozhodčí  určuje  vzdálenost  diváků  od  terénu.  Dle  povahy  zkoušky  a  typu 

terénu  může omezit jejich počet.  
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9 Výstroj	psa	a	psovoda	
Psi mohou pracovat úplně odstrojení nebo s jakýmkoliv obojkem nebo postrojem, kromě ostnatého 

obojku, elektrického obojku či jiného „ustrojení“, které způsobuje psovi bolest nebo nepohodlí.  

Psovod smí mít u sebe odměny (hračky,  jídlo) pouze u zkoušek typu základní „Z“, u vyšších zkoušek 

není povoleno vnášení odměn do terénu pro vyhledávání. U soutěží mimo ZŘ může vnášení odměn 

stanovit vedoucí akce.  

10 Výkonnostní	knížka	a	zadávané	tituly	

10.1 Výkonnostní	knížka	
Výkonnostní  knížka,  dále  jen  VK,  se  vydává  na  tým  (pes  –  psovod),  tzn.,  že  pokud  se  psem  bude 

soutěžit  více  psovodů,  musí  být  na  každý  tým  vystavena  nová  VK,  která  bude  začínat  minimálně 

jedničkovou zkouškou.  

VK se vydává týmu v den první zkoušky, bez ohledu na její výsledek.  

Do  VK  se  zapisují  všechny  účasti  na  zkouškách,  a  závodech  se  zápisem  zkoušky,  bez  ohledu  na 

výsledek.  

VK  musí  být  řádně  vyplněna  v den  první  akce,  psovod  zodpovídá  za  správnost  zapsaných  údajů. 

Nevyplněná nebo jen částečně vyplněná VK je neplatná.  

V  každé  VK  musí  být  proveden  záznam  o  ověření  identifikace  psa.  Záznam  provede  rozhodčí  na 

základě předloženého průkazu původu psa, u psů bez PP na základě registrace psa bez prokázaného 

původu  a  opatří  svým  podpisem  a  razítkem  klubu.  Do  doby  ověření  je  nutné  na  každé  akci mít  s 

sebou doklad o totožnosti psa.  

Při ztrátě nebo zničení VK se zasílají kopie potvrzení o zkouškách s žádostí o duplikát na e‐mailovou 

adresu  nosework@seznam.cz  .  Vystavení  duplikátu  je  časově  náročnější  vzhledem  k  nutnosti 

zpětného zapsání vykonaných zkoušek. Nenechávejte tedy tuto záležitost na poslední chvíli. Poplatek 

za  duplikát  je  stanoven  na  150  Kč/kus,  bez  ohledu  na  členství  v NW  CZ  z.s.,  včetně  poštovného. 

Platbu  je  nutné  provést  na  účet  Nosework  CZ  z.s.,  do  zprávy  pro  příjemce  „Vaše  jméno  a  VK 

duplikát“.  

10.2 Zadávané	tituly		
Pokud  tým  splní  všechny  zkoušky  daného  stupně  (z,  1,    2,  3)  nebo  dané  kategorie  (N,  U,  W,  D), 

uděluje se týmu titul „Master of … „. Přehled titulů najdete v tabulce. Složení zkoušek pro titul není 

časově omezeno. Týmu také naleží odměna (talíř, kokarda), která se předává vždy osobně na členské 

schůzi.  Pokud  se  nemůže  členské  schůze  zúčastnit,  může  za  sebe  poslat  pověřenou  osobu  pro 

vyzvednutí  ceny.  O  odměnu  (talíř,  kokarda)  si  musí  tým  předem  zažádat.  Podmínky  budou  vždy 

vyvěšeny na webových stránkách Nosework CZ z.s. s předstihem.  
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Tabulka zadávané tituly NW CZ 

Nature  Urban  Water  Diskrimination   

Z  z  z  z 
Master  of 
nosework ‐ z 

1  1  1  1 
Master  of 
nosework ‐ 1 

2  2  2  2 
Master  of 
nosework ‐ 2 

3  3  3  3 
Master  of 
nosework ‐ 3 

Master of Nature  Master of Urban  Master od Water 
Master  of 
Discriminatoin 

Champion  of 
Nosework  

11 Administrativa	zkoušek	
Vedoucí  akce  minimálně  dva  týdny  před  akcí  vloží  svoji  akci  do  termínového  kalendáře 

prostřednictvím  www.nwinfo.cz.    Pořadatel  může  být  vyzván  k doplnění  potřebných  informací. 

Vedoucí akce je povinen vyplnit všechny nezbytné informace o pořádané akci – název, datum, místo 

konání, kapacita, startovné, kontakt na vedoucího akce a delegovaný rozhodčí. 

Delegace  rozhodčího probíhá přímým kontaktováním rozhodčího  (odesláním vyplněného  formuláře 

danému rozhodčímu na oficiální kontakt), a to vždy před vložením akce do systému www.nwinfo.cz.  

Aktuální  seznam  českých  rozhodčích  noseworku  je  přístupný  na  webových  stránkách 

www.noseworkcz.net, kde  je  i  formulář pro oficiální delegaci klubem (Žádost o delegaci rozhodčího 

na akci).  

V dostatečném  předstihu  potvrdí  vedoucí  akce  plánovanou  akci  rozhodčímu  a  informuje  ho  o 

vypsaných kategoriích.  

Všechny  dokumenty  akce musí  být  řádně  podepsány  rozhodčím,  organizátorem  a  vedoucím  akce, 

který  za  to  zodpovídá.  Následně  vedoucí  akce  zapíše  výsledky  zkoušek  elektronicky  do  databáze 

www.nwinfo.cz, nejpozději do 30ti dnů po akci.  

Originál  soupisky  se  zasílá  poštou  na  adresu  spolku.  Kopie  soupisky  a  tabulka  pro  stanovení  výše 

odvodů se zasílá na mail nosework@seznam.cz, nejpozději do 30ti dnů po skončení akce. 

Do 30ti dnů po skončení akce musí být odvedeny (tj. připsány na účet NW CZ z.s.) odvody za zkoušky 

za  každého  startujícího.  Rozhodující  je  počet  přihlášených  ‐  nastoupených  týmů  (soupiska). 

Zodpovídá vedoucí akce.  

Nesplnění povinností vedoucího akce/pořadatele, nedodržení termínů před akcí, či po akci, nedodání 

výsledků, nebo neúplné výsledky, mohou vést až k pozastavení  statusu pořadatele/vedoucího akce 

pro dotyčného.  

Aktuální  výše odměny pro  rozhodčího  je  vždy  stanovena na  členské  schůzi  a  platí  do další  členské 

schůze.  Podle  aktuálních  zákonných  ustanovení musí  pořadatel  s  posuzovatelem  uzavřít  písemnou 
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Dohodu  o  provedení  práce.  Z odměny  má  rozhodčí  odvést  15  %  srážkovou  daň  příslušnému  FÚ. 

Odměnu rozhodčímu vyplácí vedoucí akce. 

12 Definice	vybraných	pojmů	
Rozhodčí  –  osoba  pověřená  NW  CZ  z.s.,  která  prošla  daným  školením,  výběrem  a  splnila  všechny 

podmínky pro výkon funkce rozhodčího.  

Vedoucí  akce  –  osoba  pověřená  pořadatelem  pro  organizování  dané  akce,  vedoucí  akce  je  fyzická 

osoba.  

Pořadatel – pořadatel může být fyzická nebo právnická osoba. 

13 Platnost		
Tento soutěžní řád nabývá platnosti 1.1.2018 


