Přeměřování psů do kategorií ML a XS
Od 1. 7. 2019 bude pro psy s naměřenou výškou méně než 28 cm v kohoutku (tedy zapsanou
27,5 cm nebo méně) možné na národních soutěžích na území ČR (mimo kvalifikační závody na
EOJ, EO, IMCA a MS) startovat v kategoriích S a XS. Totéž platí pro psy s naměřenou
kohoutkovou výškou od 43 cm do 49,5 cm, ti budou moci startovat v kategoriích L a ML
(v rámci jednoho závodu vždy pouze v jedné z těchto kategorií). Mezi těmito výškami si budou
vybírat vždy při přihlašování se na každý závod zvlášť.
Vzhledem k tomu, že někteří psi kategorie Large nebyli změřeni a nemají v databázi vyznačenou
výšku v cm, vyzýváme psovody (majitele), psů, kteří se domnívají, že by jejich pes mohl spadat do
kategorie ML a chtějí v této kategorii startovat aby se dostavili k přeměření na jakémkoliv závodě
v ČR, a to v čase určeném pořadatelem toho daného závodu pro přeměřování psů soutěžících na
tomto závodu, většinou v rámci prezence. Nezměření psi kategorie Large se tohoto závodu
nemusí zúčastnit jako soutěžící, dostaví se pouze s výkonnostním průkazem a petpassem
(očkovacím průkazem) k přeměření, které jim bude zapsáno do VP a poté vyznačeno v kacr.info.
Tuto možnost mají do 30. června 2019, od 1. 7. 2019 zůstane nepřeměřený pes v kategorii large a
jeho přeměření bude možné pouze podle bodu 6. Soutěžního řádu KAČR.
Výbor rozhodl, že přeměřit se mohou také tzv. „hraniční“ psi. Přeměřování hraničních psů se
týká psů s vyznačenou kohoutkovou výškou 28-31,5 cm včetně a 50-51,5 cm včetně. Psi
s vyznačenou kohoutkovou výškou 32 cm (až 34,5 cm včetně) zůstanou v kategorii small a psi
s vyznačenou výškou 52 cm (a více) v kategorii large a nebudou na závodech připuštěni k
přeměření. Přeměření hraničních psů je možné pouze do 31. května 2019, a to na jakémkoliv
závodu v ČR, kterého se přeměřovaný pes nemusí účastnit jako soutěžící, s sebou VP a petpass
(očkovací průkaz). Od 1. 6. 2019 bude přeměření možné pouze podle bodu 6. Soutěžního řádu
KAČR.
Po 1. červnu 2019 bude proveden hromadný převod zařazení do výškových kategorií v kacr.info
podle naměřených výšek psů vyznačených v kacr.info, poté se bude možno do těchto kategorií
přihlašovat na závody konané po 30. 6. 2019 (včas budete o této možnosti informováni). Žádáme
proto, abyste přeměření psa zbytečně neodkládali. Také žádáme pořadatele, aby zasílali obratem
po skončení závodu seznamy měřených psů, kromě pověřenému členovi výboru máte možnost
seznamy zasílat také Slávce Podmolové (podmolova@gmail.com nebo sken v messengeru), vždy
ale vyčkejte potvrzení o převzetí seznamu měřených psů. Čím dříve se nám podaří kacr.info
zaplnit informacemi o výškách, tím dříve bude spuštěna možnost přihlašování se do nově
vzniklých kategorií XS a ML.
Děkujeme všem za spolupráci.

