Podmínky účasti na vrcholových soutěžích
dogdancingu (MČR, ME, MS, Crufts)

Mistrovství České republiky
- tým musí mít složený MoD1 nebo zkoušku vyššího stupně na výborně nebo se
musí účastnit oficiálních závodů konaných v daném kalendářním roce a musí se
umístit do 3. místa v dané divizi (netýká se MČR Juniorů a plemen)
- MČR se nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima, feny kojící a feny v druhé
polovině březosti
- háravé feny se závodu mohou zúčastnit, musí ale být dopředu nahlášeny pořadateli
a budou nastupovat jako poslední (není-li pořadatelem určeno jinak)
- během závodu musí být drženy mimo dosah ostatních psů
- každý tým musí mít výkonnostní knížku
- vítěz MČR se automaticky kvalifikuje na ME a MS v dané kategorii
TITUL Mistr ČR - psovod musí žít na území nebo být občanem ČR
Mistrovství Evropy
- psovod musí být členem DDCCR na daný rok
- psovod musí žít na území ČR nebo být občanem ČR
- účastnit se mohou psi s PP, bez PP a kříženci
- pes s PP musí být zapsán v české plemenné knize a musí být označen tetováním
nebo čipem
- pes bez PP musí žít na území ČR a být označen čipem
- pes musí mít složenou zkoušku prvního stupně na výborně nebo druhého stupně
jakkoli v divizi, ve které hodlá startovat, nebo se musí v této divizi umístit do 3. místa
na závodech konaných v daném kalendářním roce, nebo se musí v této divizi umístit
do 3. místa na MR (předchozí daný rok)
- kvalifikovaný závodník podepíše prohlášení reprezentanta ČKS na 2. kvalifikačním
závodě nebo po domluvě s výborem nejpozději do 14 dnů
- zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima
- prvním kvalifikačním závodem je MČR, druhý kvalifikační závod se vypisuje již
samostatně
- počet týmů určuje pořadatel pořádající země
- kvalifikovaní:
1. vítěz MČR se automaticky kvalifikuje na ME v dané divizi, kterou vyhrál a nemusí
se účastnit druhého kola kvalifikačních závodů
2. kvalifikují se 2 týmy s největším počtem bodů ze součtu dvou kvalifikačních
závodů pořádaných DDCCR
3. 1 tým vybere výbor na základě jeho kvalifikovanosti – udělí divokou kartu
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Mistrovství světa
- psovod musí být členem DDCCR na daný rok
- psovod musí žít na území ČR nebo být občanem ČR
- psi bez PP a kříženci se nemohou účastnit, dle platných pravidel pořadatele na MS
smí startovat pouze psi s FCI průkazem původu
- pes s PP musí být zapsán v české plemenné knize a musí být označen tetováním
nebo čipem
- pes musí mít složenou zkoušku prvního stupně na výborně nebo druhého stupně
jakkoli v divizi, ve které hodlá startovat, nebo se musí v této divizi umístit do 3. místa
na závodech konaných v daném kalendářním roce, nebo se musí v této divizi umístit
do 3. místa na MR (předchozí daný rok)
- kvalifikovaný závodník podepíše prohlášení reprezentanta ČKS na 3. kvalifikačním
závodě nebo po domluvě s výborem nejpozději do 14 dnů
- zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima
- prvním kvalifikačním závodem je MČR, druhý kvalifikační závod se vypisuje již
samostatně
- počet týmů určuje pořadatel pořádající země
- kvalifikovaní:
1. vítěz MČR se automaticky kvalifikuje na MS v dané divizi, kterou vyhrál a nemusí
se účastnit druhého kola kvalifikačních závodů
2. kvalifikují se 2 týmy s největším počtem bodů ze součtu dvou kvalifikačních
závodů pořádaných DDCCR
3. 1 tým vybere výbor na základě jeho kvalifikovanosti – udělí divokou kartu
Crufts
- kvalifikační závod pro Crufts se nevypisuje
- zástupce na Crufts vybírá výbor DDCCR na základě jeho úspěchů v předešlých
letech
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