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Přílohy dostupné na www.noseworkcz.net:
Žádost o příspěvek na propagaci klubu

1

1

Úvod

Veškerá sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platnými právními předpisy. Přestože
závody (mimo závodů se zapsáním zkoušky) nemusejí probíhat přesně podle Zkušebního řádu, měly
by se mu co nejvíce blížit, pokud jde o typ vzorků, terénů, obtížnost úkrytů apod.
Každý účastník závodů je povinen se seznámit se Soutěžním řádem a propozicemi pro jednotlivé akce
a řídit se podle nich.
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2.1

Zkratky a definice pojmů
Použité zkratky

ZŘ
SŘ
KŘ
JŘ
NW CZ

2.2

– Zkušení řád NW CZ z.s.
– Soutěžní řád NW CZ z.s.
– Kárný řád NW CZ z.s.
– Řád pro jmenování rozhodčích, instruktorů a vedoucích akcí Nosework CZ
– Nosework CZ z.s.

Definice vybraných pojmů

Závody
Závodník
Tým
Družstvo
Manažer akce (NW CZ)
Rozhodčí
Instruktor
Vedoucí akce
Pořadatel
NW-info
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– veškeré soutěžní akce s vyhlášením pořadí
– je psovod nebo závodící účastník bez psa
– psovod a pes
– několik závodníků či týmů v jedné skupině
– rozhodčí, instruktor nebo vedoucí akce, pořádající závody dle SŘ,
případně osoba pověřená výborem NW CZ pořádáním MČR
– definice dle ZŘ
– definice dle JŘ
– definice dle ZŘ
– definice dle ZŘ
– dle ZŘ

Závody, soutěže, hry a jiné akce (dále jen závody)

Závody pod záštitou klubu může iniciovat pouze výbor NW CZ. Především se jedná o MČR
v noseworku. V tomto případě vybere a pověří výbor konkrétními úkoly pořadatele MČR, jednotlivé
členy výboru, rozhodčí nebo další způsobilé osoby, které s uložením úkolů souhlasí. V organizačním
pořadatelském týmu musí vždy být alespoň jeden člen výboru.
Závody se zapsáním zkoušek může pořádat pouze vedoucí akce NW CZ. Závody musejí probíhat
v souladu se ZŘ a musí je posuzovat rozhodčí klubu.
Jiné závody, na kterých je jakýmkoli způsobem prezentován a propagován klub NW CZ, může pořádat
pouze rozhodčí, instruktor nebo vedoucí akce klubu NW CZ (dále jen manažer akce). Závody se
musejí řídit SŘ, ale nemusejí být v celém rozsahu v souladu se ZŘ a nemusí je posuzovat rozhodčí
klubu.
Všechny závody pořádané přímo výborem NW CZ, závody se zapsáním zkoušek a závody, které
pořádají manažeři akce podle SŘ, musejí být uvedeny na NW-info.
Závody dle SŘ může organizovat i pořadatel (ve smyslu ZŘ), ale pouze pokud za organizaci a průběh
převezme odpovědnost konkrétní manažer akce.
Další závody pořádané v noseworku, na kterých se nezapisují zkoušky a není nijak prezentován a
propagován klub NW CZ, nemůže klub nijak omezovat ani kontrolovat. Tyto závody nemusejí být
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uváděny na NW-info. Nemusí se řídit ZŘ ani SŘ, nevztahuje se na ně JŘ ani KŘ a další text se jich
netýká.
Závody mohou být pořádány v jednom nebo ve více směrech, v jedné nebo více úrovních. Pro
jednotlivce i skupiny.
Na závodech organizovaných manažerem akce dle SŘ je možné a žádoucí používat logo NW CZ
k propagaci klubu.
Na závody organizované manažerem akce se vztahuje KŘ.
Výsledky závodů bez udělení zkoušky se nezapisují do výkonnostní knížky.
Pokud to charakter závodu umožňuje, měl by být závod organizován v kategoriích dle obtížnosti
úkrytů. Závodník se pak může se psem zúčastnit pouze v kategorii pro stupeň obtížnosti, ve kterém
má pes složenou zkoušku, nebo pro stupeň vyšší. Není možné účastnit se v e stupni obtížnosti na nižší
úrovni, než pro jakou má pes složenou zkoušku.
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Organizační pokyny

Závody se mohou konat v průběhu celého kalendářního roku. Nelze je pořádat v případě extrémně
vysokých nebo nízkých teplot nebo není-li možné zaručit regulérnost výkonů. O tom, zda aktuální
povětrnostní podmínky (extrémní teploty, vítr) nebo jiné okolnosti neumožňují konání závodů,
rozhoduje manažer akce, s ohledem na ustanovení ZŘ pojednávající o této problematice.
V rámci jedné akce nemůže nastoupit jeden pes s více psovody.
V rámci jedné akce smí závodník nastoupit s více psy, jen pokud to umožňují pravidla závodů.
Účast háravých fen musí být vždy upravena v propozicích.
Účastí na závodech dává závodník souhlas s použitím veškeré fotodokumentace a videozáznamů,
pořízených v průběhu celé akce, pro potřeby pořadatele a klubu.
Škody způsobené psem či závodníkem během akce hradí psovod.
V případě agresivního chování psa vůči ostatním závodníkům a psům může být závodník se psem
vyloučen z akce.

4.1

Propozice

Za organizaci akce dle SŘ zodpovídá manažer akce, který je povinen zveřejnit propozice akce na NWinfo.
V propozicích musí být zejména uvedeno:
 Manažer akce.
 Termín a místo závodu.
 Startovné (výše, možnosti vrácení a nevrácení).
 Kdo a za jakých podmínek se může závodu zúčastnit.
 Maximální počet závodníků nebo týmů.
 Kategorie, pokud jsou vyhlášeny.
 Obtížnost úkrytů dle ZŘ.
 Typ použitého pachového vzorku.

4.2

Výbor NW CZ

Výbor iniciuje a případně i zajišťuje pořádání MČR v NW, zajišťuje financování MČR a po dohodě
pověřuje konkrétní osoby organizačními úkoly.
Schvaluje na základě žádosti příspěvek na propagaci klubu na závody organizované manažerem
NW CZ.
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Může kontrolovat všechny závody organizované pořadatelem akce NW CZ, při hrubém porušování
stanov řádů či směrnic NW CZ a neplnění povinností vyplývajících ze zastávané funkce postupuje
podle KŘ.

4.3

Rozhodčí

Rozhodčí může organizovat závody, a přejímá tak práva a povinnosti manažera akce. Závody, které
organizuje, může posuzovat jen v případě, že jeho povinnosti manažera akce přebere další osoba,
která splňuje podmínky pro tuto funkci. Závodů, které organizuje, se nemůže zúčastnit jako závodník.
V rámci závodů se zápisem zkoušky platí pro rozhodčí všechna ustanovení, práva a povinnosti dle ZŘ.

4.4

Manažer akce

Manažer akce je zodpovědný za:
 Administraci závodů v souladu s právními předpisy.
 Organizaci závodů a jejich průběh.
 Kontrolu zdravotního stavu psů (očkování, vizuální posouzení zdravotního stavu).
 Evidenci závodníků (startovní listina) s vyznačením členů klubu, kterou zašle na adresu
nosework@seznam.cz
 Zajištění účasti rozhodčího na závodech se zápisem zkoušky.
 Zveřejnění propozic a výsledků závodů.
 Propagaci NW CZ a doložení této propagace (fotodokumentace, listinné podklady, video)
zašle na adresu nosework@seznam.cz nejdéle do 1 měsíce od ukončení akce, pokud žádá
o poskytnutí reklamních předmětů.
 Zajištění vhodných, dostatečně velkých a obtížných terénů pro závody dle vypsané úrovně.
 Zajištění terénů pro háravé feny tak, aby nemohly ovlivňovat ostatní závodníky a týmy,
pokud je k závodu s ohledem na možnosti terénů připustí.
 Zajištění vyznačení terénů.
 Dodržování ZŘ u závodů se zápisem zkoušky.
Manažer akce má právo:
 Odmítnout přihlášku, která není uhrazená, nebyla podána řádně a včas nebo k ní nebyly
dodány potřebné doklady.
 Stanovit výši startovného.
 Stanovit pravidla závodu (bez zápisu zkoušky), která nemusejí být v přesném souladu se ZŘ,
ale musejí respektovat SŘ.
 Zrušit nebo přesunout plánovanou akci na jiný termín – musí tak učinit minimálně 4 dny před
plánovaným termínem akce.
 Zrušit nebo zastavit akci bez nároku na odškodnění v případě zásahu vyšší moci nebo při
nepředvídatelné události.
 Omezit počet startujících v závodu.
 Stanovit minimální věk a zdravotní způsobilost psovoda přihlášeného na akci.
 Zakázat háravým fenám vstup na akci.
 Omezit nebo zakázat účast závodníka s více psy.
 Povolit nebo zakázat účast závodníka (v týmu) bez psa.
 Požádat výbor klubu o poskytnutí reklamních předmětů na propagaci klubu.
 Nařídit nebo zakázat práci na vodítku z důvodu specifických podmínek terénu hledání. To
neplatí u závodů se zapsáním zkoušky, kde jsou podmínky dle ZŘ.

4.5

Pomocníci

Manažer akce může při organizaci využít pomocníky, které musí důkladně poučit o jejich
povinnostech, a je za ně zodpovědný.
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4.6

Závodník – psovod

Pokud psovod (účastník závodů) není zletilý, musí mít doprovod zákonného zástupce, který za něj
přebírá veškerou odpovědnost plynoucí z účasti na závodech.
Závodník odpovídá za svého psa i za škody, které způsobí, a musí jej mít v průběhu akce neustále pod
kontrolou.
Závodník je povinen:
 Dostavit se na akci včas, být přítomen v jejím průběhu až do závěru a vyhlášení výsledků,
neurčí-li manažer akce jinak.
 Dodržovat všeobecně platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat.
 Řídit se propozicemi vydanými k příslušnému závodu.
 Uhradit včas startovné.
 V případě, že se jedná o závod se zapsáním zkoušky, platí povinnosti dle ZŘ.
 Plně respektovat rozhodnutí manažera akce a rozhodčího.
 Umožnit využití fotodokumentace a videí z akce pro potřeby manažera akce a klubu NW CZ.
Závodník má právo:
 Na vrácení startovného, pokud byly závody zrušeny manažerem akce bez náhradního
termínu.
 Upozornit výbor NW CZ na případné pochybení manažera akce nebo rozhodčího v rámci
konání závodu (nedodržení ZŘ, SŘ nebo propozic závodu). Tyto skutečnosti musí doložit.

4.7

Pes









4.8

Minimální věk psa pro závody obtížnosti základní úrovně „Z“ je 10 měsíců, na závody
odpovídající úrovni 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 dle propozic vydaných manažerem závodů. Pokud je
účast háravých fen povolena, neúčastní se zahájení a startují po skončení práce všech
ostatních týmů v terénu nebo v odděleném prostoru. Do té doby musejí být drženy mimo
ostatní závodníky či týmy. Nesmějí narušit terény jiných závodníků či týmů. Pokud závodník
vstoupí do prostoru jiného týmu s háravou fenou, bude diskvalifikován.
Všichni psi, kteří se akce zúčastní, musejí být klinicky zdraví a musejí 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 musejí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6
veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokážou při
přejímce. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musejí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského parlamentu a Rady 998/2003/ES ze dne 26. 5. 2003. Zkoušek ani jiných akcí se
nesmějí 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.
Účast psa s mírnými nebo chronickými zdravotními problémy, které mu nevadí v soutěži, se
podřizuje rozhodnutí manažera akce, případně rozhodčího, je-li přítomen. Tento pes by měl
mít potvrzení od veterinárního lékaře o způsobilosti a rozsahu obtíží. Potvrzení nesmí být
starší než jeden rok a předkládá se k nahlédnutí manažerovi akce.

Výstroj psa

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.
Bližší podmínky určuje pořadatel v propozicích.
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4.9

Odměňování

Při MČR může být upraveno odlišně oproti ZŘ.
Při závodech se zápisem zkoušky platí ZŘ v plném rozsahu.
Při jiných závodech určuje pravidla pořadatel v propozicích.

4.10 Diváci
Možnost přítomnosti diváků v terénech během závodů určuje manažer akce.
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Prováděcí pokyny

MČR může být pořádáno ve všech směrech, nebo pouze se zaměřením na vybrané směry. Rámcový
formát MČR schvaluje výbor NW CZ. Vzhledem k tomu, že při MČR je různá obtížnost jednotlivých
terénů, mohou se některá ustanovení ZŘ pro různé terény zpřísňovat nebo zmírňovat. Podmínkou
pro účast je podání přihlášky, zaplacení startovného a splnění kvalifikačních podmínek, které jsou
zveřejněny pro aktuální ročník vždy před spuštěním přihlašování.
Manažer akce předá účastníkům v předstihu propozice závodu, ve kterých musí vymezit základní
pravidla a podmínky závodu. Ty musejí být v souladu se SŘ.
Manažer akce se v rámci možností akce řídí alespoň rámcově ZŘ (losování pořadí, velikost vzorků,
obtížnost úkrytů, čistota terénů – předmětů a jejich opakované použití apod.).
Manažer akce, rozhodčí na akci a případně pomocník při organizaci akce nemůže být zároveň
účastníkem závodů.
V případě, že jsou terény NATURE umístěné v honitbě, musí být o konání akce informována příslušná
myslivecká organizace.
O konání závodů musí být informována Okresní veterinární správa.
O konání akce je vhodné (dle velikosti akce a dle využívaných prostor) informovat i příslušný úřad
místní samosprávy (městský, obecní úřad).
Soutěžní prostor musí být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního okolí například
kolíky, kužely, fáborky, přirozené hranice apod.). Po skončení akce musí být značení uklizeno.
Doporučuje se v rámci značení terénů uvést kontakt na manažera akce.
Vyhodnocení závodu a způsob hodnocení stanovuje manažer akce, ale vždy musí být po ukončení
akce zřejmé (např. uvedením ve výsledkové listině), jakým způsobem bylo vyhodnocení závodu
prováděno.
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Propagace klubu na závodech

Limit prostředků, které je možné použít na propagaci klubu (nákup reklamních předmětů apod.), je
omezen do výše max. 20 % příjmů za předchozí kalendářní rok. Příjmy klubu jsou zveřejněny na
členské schůzi a jsou uvedeny v zápise z členské schůze, který je k dispozici na webových stránkách
klubu. Pro každý rok stanoví výbor klubu NW CZ konkrétní částku vyčleněnou na propagaci klubu, a to
do 28. 2. aktuálního roku.
Příspěvek může být poskytnut manažerům akce pouze na závody pořádané dle SŘ.
Jeden manažer akce může během jednoho roku obdržet předměty v hodnotě maximálně 20 %
z konkrétní částky schválené na příslušný kalendářní rok.
Manažer akce může požádat výbor klubu o příspěvek (reklamní předměty v příslušné hodnotě) na
propagaci klubu v rámci závodů konaných v souladu s tímto SŘ. Výše příspěvku je stanovena pro akce
malého rozsahu (do 10 závodníků) do 500,- Kč, pro akce středního rozsahu (do 20 závodníků) do
1 000,- Kč, pro akce velkého rozsahu (více než 20 závodníků) do 2 000,- Kč. Počet závodníků je
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pořadatel povinen doložit prezenční listinou. Zároveň se zavazuje v maximální míře využít logo klubu
na tiskovinách pro závod (např. diplom, plakát, apod.), poskytnout fotodokumentaci (nebo videa)
z průběhu závodu pro prezentaci na webových stránkách a na sociálních sítích. Informaci o průběhu
závodu (fotodokumentace, video, závěrečná zpráva) je manažer akce povinen poslat na email klubu
nejpozději 1 měsíc po ukončení akce.
Příspěvek je nenárokový. Poskytnutí příspěvku může výbor odmítnout v případě nesplnění podmínek
soutěžního řádu, pokud jsou již prostředky na příslušný rok vyčerpané nebo pokud pořadatel
u předchozí akce nesplnil povinnosti plynoucí z poskytnutí tohoto příspěvku.
O příspěvek musí manažer akce požádat e-mailem výbor klubu NW CZ minimálně 1 měsíc před
konáním akce. Společně se žádostí zašle i propozice závodu. Výbor klubu NW CZ žádost posoudí
a o výsledku informuje manažera akce do 14 dnů od obdržení žádosti.
Pokud výbor NW CZ žádosti vyhoví, zašle (nebo některý člen výboru osobně předá) na adresu
manažera akce reklamní předměty (ve výše uvedených finančních limitech) minimálně 1 týden před
termínem konání závodu.
Výbor NW CZ si vymezuje právo vybrat počet a sortiment předávaných reklamních předmětů dle
svého uvážení (do výše stanovených finančních limitů).
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Platby

Výši startovného na závody určuje manažer akce.
Startovné se nevrací, pokud se závodník nezúčastnil bez udání důvodu a včasného odhlášení.
Startovné se nevrací, pokud se závody neuskutečnily z důvodu vyšší moci (klimatické podmínky).
Startovné se nevrací, pokud byl závodník vyloučen z akce z důvodu agresivity psa.
Startovné se vrací v plné výši v případě řádného zrušení závodů, a to i v případě, že je stanoven
náhradní termín, ale tento termín závodníkovi nevyhovuje.
Vrátit startovné je pořadatel závodů povinen nejdéle do 1 měsíce od zrušení akce. V případě
nevrácení startovného může závodník zaslat stížnost výboru NW CZ, který věc dále řeší podle KŘ, a to
pouze e-mailem na adresu nosework@seznam.cz.
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Podání protestu, stížnosti, připomínky

V rámci MČR není možné podat protest.
V rámci závodu se zapsáním zkoušek není možné podat protest.
V případě ostatních závodů vždy dle propozic konkrétního závodu.
V případě, že závodník nebo i jiný účastník zjistí a doloží konkrétní problémy – závady (jednání
v rozporu se ZŘ, SŘ, propozicemi konkrétní akce), může na tyto skutečnosti upozornit výbor NW CZ,
který se jimi bude zabývat a případně i postupovat dle KŘ. Výbor není povinen informovat
stěžovatele o výsledku.
Připomínky k SŘ mohou podávat členové NW CZ e-mailem výboru NW CZ, který se jimi bude zabývat
a případně je zahrne do další aktualizace SŘ. Na připomínky uplatněné ústně nebo na sociálních sítích
nebude brán zřetel.
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Kontrolní činnost

Kontrolu dodržování SŘ mohou provádět pouze členové výboru NW CZ. Manažer i pořadatel akce
jsou povinni jim poskytnout maximální součinnost. V případě zjištění pochybení se dále postupuje dle
KŘ.
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10 Aktualizace a platnost
Změny řádu může navrhnout každý člen klubu, o jejich zařazení do řádu rozhoduje výbor. Výbor
nemusí zdůvodňovat přijetí či nepřijetí návrhu.
Kontrola aktuálnosti řádu musí být prováděna průběžně.
Vlastní aktualizace SŘ je realizována dle potřeby maximálně 1x za rok. V rámci aktualizace jsou
výborem projednávány návrhy členů a zohledňovány nově získané vědomosti a zkušenosti. Pokud je
nezbytné přijmout nějakou změnu okamžitě mimo řádnou aktualizaci celého řádu, schválí výbor
dodatek řádu, ve kterém bude změna popsána, a do platného řádu bude zařazena při další aktualizaci
řádu.
Změny v řádu včetně dodatků musejí být zveřejněny minimálně 2 měsíce před nabytím platnosti na
webových stránkách NW CZ.

Tento SŘ byl schválen výborem NW CZ dne 20.10.2022
Změny nabývají platnost 1. 1. 2023.
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