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1. 1. 2022 

SEKRETARIÁT 



Obecně 

Tyto pokyny jsou určeny jako „mnemotechnická pomůcka“ pro sekretariát coursingových a 
dostihových akcí. Kromě těchto pokynů byste si měli vždy přečíst také platný řád. 
Na mezinárodních coursingových a dostihových závodech se rozlišují dvě třídy, třída CACIL a třída CSS. 
Psi musí mít licenci CACIL nebo CSS vydanou národní kynologickou organizací. Třída musí být 
vyznačena na licenční kartě. 

Třída CACIL 
• pes musí mít licenci CACIL, (požadavky na získání licence: 2x známka „velmi dobrá“ z 

výstavy (od 12 měsíců věku alespoň 1 známka „velmi dobrá“ (v jakékoli třídě) na 
národní výstavě s udělováním CAC nebo mezinárodní výstavě s udělováním FCI-CACIB / 
alespoň 1 známka „velmi dobrá“ z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo šampionů na 
mezinárodní výstavě s udělováním FCI-CACIB. Rozhodčí musí být různých národností.) 

• výjimka pro výsledky z výstav: přechodné období do 31. 12. 2022 (1x „velmi dobrá“ ze 
třídy pro dospělé na mez. výstavě psů s udělováním FCI-CACIB) 

• s licencí CACIL může pes soutěžit pouze ve třídě CACIL 
• žádost o CACIL: ano/ne 

Třída CSS 

• pes musí mít licenci CSS (žádné požadavky na výstavní ocenění) 

• s licencí CSS může pes soutěžit pouze ve třídě CSS 

• psi ze skupiny FCI V mohou soutěžit pouze ve třídě CSS 

• psovi s licencí CSS nelze udělit FCI-CACIL 

Schválené výsledky / kategorie / zkratky uváděné v licenci 
• umístění / výsledek bodování 
• stažení majitelem/psovodem (WDR) 
• stažení/vyloučení ze zdravotních důvodů (MWDR) potvrzené veterinárním lékařem 
• vyloučení (DISM) 
• diskvalifikace (DISQ) 

Záznam diskvalifikace/vyloučení 
• diskvalifikace musí být zřetelně vyznačena v licenční kartě s uvedením typu závodu 
• je třeba používat následující zkratky: DISQ/R (dostihy) nebo DISQ/C (coursing), viz 

postup dle § 1.8.3 
• vyloučení musí být zřetelně vyznačeno v licenční kartě s uvedením typu závodu 
• je třeba používat následující zkratky: DISM/R (dostihy) nebo DISM/C (coursing), viz 

postup dle § 1.8.3



Řád pro dostihy 

S přihláškami musíte mít k dispozici: 
• informace o licenci - CACIL-licence nebo CSS-licence 
• žádost o CACIL ano/ne 
• časy psa z posledních 2 dostihů s uvedením délky trati, kterou pes běžel, např. 1. 

čas 22,06 s / 350 m a 2. čas 21,94 s / 350 m 
• pokud se pes nezúčastnil 2 dostihů, použijí se časy z licenčních běhů 
• pokud nejsou k dispozici žádné časy, umístí se pes s dečkou číslo dvě do prostředního 

rozběhu 

Minimální počet psů 
• minimální počet zúčastněných psů v plemeni je 3 
• minimální počet zúčastněných psů v plemeni nebo v rámci (pod)třídy pro udělení 

ocenění a certifikátu CACIL je 6 

Ocenění a předpoklady pro získání CACIL 
Pes: 
• musí být mezi prvními šesti umístěnými psy 
• musí být v první polovině pořadí v rámci své třídy nebo plemene 
• musí mít čas maximálně o 20 % pomalejší než rekord dráhy pro dané plemeno 
• pokud není pro plemeno k dispozici rekord dráhy, viz seznam časů CSS 

Postupový klíč 
Každý pes běží: 
• 1 rozběh 
• 1 finále 

Rozběh 
• minimální počet psů ve společném běhu je 3, pokud je to nutné, je povoleno 4-5 psů 
• 1 běhu se nesmí účastnit 6 psů 
• při nasazování psa do rozběhu se bere v úvahu nejrychlejší čas tohoto psa z posledních 

dvou závodů 
• Pokud se délka dráhy pořadatele liší od dráhy, na které byl změřen poslední čas psa, je 

nutné časy dopočítat. 
Například: 
Poslední dva časy psa: 
22,31 s / 350 m, 23,02 s / 365 m 
vypočtený čas na 350 m: 23,02:365 m= 0,063, 0,063 x 350 m = 22,05, takže nejrychlejší 
čas psa v posledních dvou závodech je 22,05 s / 350 m 

• pořadatel sestaví rozběhy v rámci třídy a/nebo podtříd CSS postupným umísťováním 
psů do běhů takto: 

START 1 START 2 START 3 ... 
Dog 1 Dog 2 Dog 3 
Dog 4 Dog 5 Dog 6 
Dog 7 Dog 8 ... 

Finále 
• pořadatel sestaví finálový běh (finálové běhy) postupným umísťováním psů dle 



nejrychlejších časů z rozběhu 
• lze sestavit A, B, C, ....finálové běhy 
• ve finále běží společně minimálně 3 psi a maximálně 6 psů 

Rozdělení do tříd 
• a) ve třídě CACIL a CSS je 6 a více zúčastněných psů A => psi ze třídy CACIL a CSS běží 

odděleně s odděleným hodnocením 
• b) celkově více než 6 zúčastněných psů A 5 či méně zúčastněných psů ve třídě CACIL 

A/NEBO 5 či méně zúčastněných psů ve třídě CSS => CACIL a CSS třídy běží společně 
• c) 3, 4 nebo 5 zúčastněných psů v plemeni => CACIL a CSS třídy běží společně s jedním 

hodnocením, bez rozdělení dle pohlaví, bez udělování ocenění a certifikátů 

Rozdělení podle pohlaví v CACIL třídě 
• Třídu CACIL lze dělit pouze podle pohlaví 
• 6 nebo více psů a 6 nebo více fen => obě pohlaví musí běžet odděleně se samostatným 

hodnocením 
• certifikát CACIL může být udělen oběma pohlavím (pokud psi splňují požadavky) 

Rozdělení do podtříd v rámci CSS: pohlaví, čas a hmotnost 
třídu CSS (nebo smíšenou třídu CACIL-CSS) lze v rámci plemene rozdělit do podtříd CSS 

• musí se účastnit minimálně 6 psů 
• rozdělení podle => pohlaví, nebo času, či hmotnosti 
• certifikát CACIL a Res CACIL může být udělen psovi s CACIL licencí (pokud psi splňují 

požadavky) 

a) Rozdělení dle pohlaví 
• rozběhy v souladu s 2.1.3.1. 
• 6 nebo více psů a 6 nebo více fen => obě pohlaví běží odděleně se samostatným 

hodnocením 
• podtřídy dle pohlaví NELZE dále dělit 
• finále v souladu s 2.1.3.1. 

b) Rozdělení dle času 
• rozběhy v souladu s 2.1.3.1. 
• NENÍ možné rozdělení dle pohlaví 
• pořadatel rozdělí v závislosti na počtu zúčastněných psy do finálových běhů dle různých 

časových kategorií 
• finále v souladu s 2.1.3.1. 

c) Rozdělení dle hmotnosti 
Psi se váží při veterinární přejímce před zahájením závodu 
• rozběhy v souladu s 2.1.3.1. 
• NENÍ možné rozdělení dle pohlaví 
• pořadatel rozdělí v závislosti na počtu zúčastněných psy do finálových běhů dle různých 

váhových kategorií 
• finále v souladu s 2.1.3.1. 

Počty psů v jednotlivých váhových kategoriích nemusí být v případě potřeby (s ohledem na 
bezpečnost psů) rovnoměrné 



Certifikáty a ocenění v rámci tříd (podle pohlaví, pokud je třída rozdělena podle pohlaví) 

2.2.1.1. a) 
Třída CACIL 
• „CACIL a Res CACIL“ => nejrychlejšímu a druhému nejrychlejšímu psovi, který o něj 

požádal, a pokud psi splňují požadavky (2.1.2.) 
• „Držitel ocenění CACIL a Res CACIL z dostihu (místo a datum konání akce)“ => pro psa, 

který zvítězil ve třídě CACIL v rámci plemene, a pro psa, který se umístil na 2. místě 

Třída CSS 
• „Držitel ocenění CSS a Res CSS z dostihu (místo a datum konání akce)“ => pro psa ve 

finále, který zvítězil ve třídě CSS v rámci plemene, a pro psa, který se umístil na 2. místě 

Ocenění v rámci plemene (nejrychlejší pes z obou tříd): 
• pokud psi splňují požadavky (2.1.2.) 
• „Nejlepší jedinec plemene na dostihu (místo a datum konání akce)“ 
• „Nejlepší jedinec opačného pohlaví na dostihu“ (pokud se běží v rozdělení dle pohlaví) 

2.2.1.1. b) 
Smíšená třída CACIL-CSS 
• „CACIL a Res CACIL“ certifikát => nejrychlejšímu a druhému nejrychlejšímu psovi s CACIL 

licencí, který o něj požádal, a pokud psi splňují požadavky (2.1.2.) 
• „Držitel ocenění CACIL a Res CACIL z dostihu (místo a datum konání akce)“, pokud se 

zúčastní alespoň 1 nebo 2 psi s licencí CACIL => samostatně pro psa a fenu, pokud jsou 
psi rozděleni podle pohlaví a pokud splňují požadavky (2.1.2.) 

• „Držitel ocenění CSS a Res CSS z dostihu (místo a datum konání akce)“, pokud se 
zúčastní alespoň 1 nebo 2 psi s licencí CSS => samostatně pro psa a fenu, pokud jsou psi 
rozděleni podle pohlaví a pokud splňují požadavky (2.1.2.) 

• v případě rozdělení do podtříd na základě časů či váhy a při účasti alespoň 12 psů => 
ocenění se v rámci CACIL a CSS třídy neudělují, ale nahradí se oceněními v rámci podtříd 
CSS 

• „Nejlepší jedinec plemene na dostihu (místo a datum konání akce)“ 
• „Nejlepší jedinec opačného pohlaví na dostihu“ (pokud se běží v rozdělení dle pohlaví) 

2.2.1.1. c) 
3, 4 nebo 5 zúčastněných psů v plemeni => CACIL a CSS třídy běží společně 
• Neudělují se žádná ocenění ani certifikáty 

CSS podtřídy 

2.2.1.3 a) Rozdělení dle pohlaví 
• „Držitel ocenění CSS a Res CSS z dostihu (místo a datum konání akce)“ => pro psa ve 

finále, který zvítězil v podtřídě CSS v rámci plemene, a pro psa, který se umístil na 2. 
místě (samostatně pro psa a fenu) 

2.2.1.3 b) Rozdělení dle času 
• „Držitel ocenění CSS a Res CSS z dostihu ve třídě <<čas vítěze>> (místo a datum konání 

akce)“ (bez rozlišení dle pohlaví) 

2.2.1.3 c) Rozdělení dle hmotnosti 



• „Držitel ocenění CSS a Res CSS z dostihu ve třídě <<průměrná hmotnost psů ve třídě>> 
(místo a datum konání akce)“ (bez rozlišení dle pohlaví) 

Řád pro coursing 

S přihláškami musíte mít k dispozici: 
• informace o licenci - CACIL-licence nebo CSS-licence 
• žádost o CACIL ano/ne 

Minimální počet psů 
• minimální počet zúčastněných psů v plemeni je 2 
• minimální počet zúčastněných psů v plemeni, v rámci třídy a/nebo pohlaví pro udělení 

ocenění a certifikátu CACIL je 6 

Ocenění a předpoklady pro získání CACIL 
Pes: 
• musí být mezi prvními šesti umístěnými psy 
• musí být v první polovině pořadí v rámci své třídy nebo plemene 
• musí získat alespoň 75 % maximálního počtu bodů 

Rozdělení na třídy a dle pohlaví - udělování ocenění 

Nejlepší jedinec 
• „Nejlepší jedinec v coursingu (datum a místo konání akce)“ pro daný den => psovi s 

nejvyšším počtem bodů v rámci všech plemen 

Rozdělení do tříd 
• a) 6 nebo více zúčastněných psů ve třídě CACIL a ve třídě CSS => třída CACIL a třída CSS 

běží odděleně se samostatným hodnocením 
6 nebo více psů a 6 nebo více fen => obě pohlaví běží odděleně se samostatným 
hodnocením 

• b) celkově více než 6 zúčastněných psů A 5 či méně zúčastněných psů ve třídě CACIL 
A/NEBO 5 či méně zúčastněných psů ve třídě CSS => CACIL a CSS třídy běží společně 
6 nebo více psů a 6 nebo více fen => obě pohlaví běží odděleně se samostatným 
hodnocením 

• c) 2, 3, 4 nebo 5 zúčastněných psů v plemeni => CACIL a CSS třídy běží společně s jedním 
hodnocením, bez rozdělení dle pohlaví, bez udělování ocenění a certifikátů 

Certifikáty a ocenění v rámci tříd (podle pohlaví, pokud je třída rozdělena podle pohlaví) 

3.3.3.2 a) 
Třída CACIL 
• „CACIL a Res CACIL“ certifikát => psovi s nejvyšším počtem bodů a 2. nejvyšším počtem 

bodů, který požádal o udělení CACIL a splňuje podmínky (3.3.2.) 
• „Držitel ocenění CACIL a Res CACIL z coursingu (místo a datum konání akce)“ => pro psa, 

který zvítězil ve třídě CACIL v rámci plemene, a pro psa, který se umístil na 2. místě 

Třída CSS 
• „Držitel ocenění CSS a Res CSS z coursingu (místo a datum konání akce)“ => pro psa, 

který zvítězil ve třídě CSS v rámci plemene, a pro psa, který se umístil na 2. místě 



Ocenění v rámci plemene (pes s nejvyšším počtem bodů z obou tříd): 
• pokud pes splňuje požadavky (3.3.2.) 
• „Nejlepší jedinec plemene na coursingu (místo a datum konání akce)“ 
• „Nejlepší jedinec opačného pohlaví na coursingu“ (pokud se běží v rozdělení dle pohlaví) 

3.3.3.2 b) 
Smíšená třída CACIL-CSS 
• „CACIL a Res CACIL“ => psovi s nejvyšším počtem bodů a 2. nejvyšším počtem bodů, 

který požádal o udělení CACIL a splňuje podmínky (3.3.2.) 
• „Držitel ocenění CACIL a Res CACIL z coursingu (místo a datum konání akce)“, pokud se 

zúčastní alespoň 1 nebo 2 psi s licencí CACIL => samostatně pro psa a fenu, pokud jsou 
psi rozděleni podle pohlaví a pokud splňují požadavky (3.3.2.) 

• „Držitel ocenění CSS a Res CSS z coursingu (místo a datum konání akce)“, pokud se 
zúčastní alespoň 1 nebo 2 psi s licencí CSS => samostatně pro psa a fenu, pokud jsou psi 
rozděleni podle pohlaví a pokud splňují požadavky (3.3.2.) 

3.3.3.2 c) 
2, 3, 4 nebo 5 zúčastněných psů v plemeni, CACIL a CSS třídy běží společně 
• neudělují se žádná ocenění ani certifikáty 

Viz také vývojové diagramy



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCI/CSS přehled pravidel pro rozdělování do tříd v coursingu 

Přejděte na 

b) START 

a) START ANO 

NE 

6+ psů v CSS? 
a 

6+ fen v CSS? 

Třída CSS 

ANO 

NE 

ANO 

Třída CACIL Třída CACIL psi 

Certifikát CACIL a vítěz CACIL v coursingu 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v coursingu 

Třída CACIL feny 

Certifikát CACIL a vítěz CACIL v coursingu 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v coursingu 

Třída CACIL mix 

Certifikát CACIL a vítěz CACIL v coursingu 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v coursingu 

Nejvyšší počet bodů BOB 

Nejvyšší počet bodů v rámci 

opačného pohlaví BOS 

Třída CSS psi 

Vítěz CSS v coursingu 

Držitel ocenění Res CSS v coursingu 

Třída CSS feny 

Vítěz CSS v coursingu 

Držitel ocenění Res CSS v coursingu 

Třída CSS mix 

Vítěz CSS v coursingu 

Držitel ocenění Res CSS v coursingu NE 

Viz.: Ř_D5_§_3.3.3.2 

6+ psů v CACIL? 
a 

6+ fen v CACIL? 

6+ v CACIL? 
a 

6+ v CSS? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCI/CSS přehled pravidel pro rozdělování do tříd v coursingu 

CACIL+ CSS třída psi 

Certifikát CACIL a vítěz CACIL v coursingu 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v coursingu 

Vítěz CSS a držitel ocenění Res CSS v coursingu 

CACIL+ CSS třída feny 

Certifikát CACIL a vítěz CACIL v coursingu 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v coursingu 

Vítěz CSS v coursingu 

Držitel ocenění Res CSS v coursingu 

Nejvyšší počet bodů BOB 

Nejvyšší počet bodů v rámci 

opačného pohlaví BOS 

ANO 

Viz.: Ř_D5_§_3.3.3.2 

b) START 

ANO JEDNA společná třída 

NE 

Přejděte na 

c) START 

Celkem 6+ psů? 

a 

celkem 6+ fen? 

NE 

Jedna třída CACIL+ CSS 

Certifikát CACIL a vítěz CACIL v coursingu 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v coursingu 

Vítěz CSS v coursingu 

Držitel ocenění Res CSS v coursingu 

6+ celkem v obou třídách? 

a 

psi v obou třídách 

a 

-6 v jakékoli třídě? 



FCI/CSS přehled pravidel pro rozdělování do tříd v coursingu 

c) START 
2, 3, 4 nebo 5 psů 

a pes (psi) ve třídě CACIL a CSS 
ANO 

NE 

UKÁZKOVÝ BĚH 

Viz.: Ř_D5_§_3.3.3.2 

JEDNA společná třída 

CACIL+CSS 
Nezadávají se ocenění 



 

FCI/CSS přehled pravidel pro rozdělování do tříd v dostizích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) START 

Ř_22_D5_§_2.2.1.1 

6 nebo více ve třídě 
CACIL? 

a 

6 nebo více ve třídě 
CSS? 

PŘEJDĚTE NA 
b) start 

NE 

ANO 

6 nebo více psů ve třídě 
CSS? 

a 

6 nebo více fen ve třídě CSS? 

Třída CSS psi 
Vítěz CSS v dostihu 

Držitel ocenění Res CSS v dostihu 

Třída CSS feny 
Vítěz CSS v dostihu 

Držitel ocenění Res CSS v dostihu 

Třída CSS mix 
Vítěz CSS v dostihu 

Držitel ocenění Res CSS v dostihu 

ANO 

TŘÍDA CSS 

NE 

FCI mezinárodní dostihy 

CACIL třída 
- psi s licencí CACIL 

Třída CSS 
- psi s licencí CSS 

- psi ze skupiny FCI V 

TŘÍDA CACIL 

ANO 

NE 

6 nebo více psů ve třídě 
CACIL? 

a 

6 nebo více fen ve třídě 
CACIL? 

Třída CACIL psi 
Certifikát CACIL a vítěz CACIL v dostizích 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v 
dostizích 

Třída CACIL feny 
Certifikát CACIL a vítěz CACIL v dostizích 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v 
dostizích 

Třída CACIL mix 
Certifikát CACIL a vítěz CACIL v dostizích 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v 
dostizích 

Viz též § 2.1.2 Ocenění a předpoklady pro získání CACIL 

Ocenění v rámci plemene 

Nejrychlejší pes BOB 
Nejrychlejší pes opačného 

pohlaví BOS 
(pokud se běží v rozdělení dle 

pohlaví) 



 

FCI/CSS přehled pravidel pro rozdělování do tříd v dostizích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ř_22_D5 _§_2.2.1.1 

b) START 

Celkem 6 nebo více 
5 nebo méně zúčastněných 

psů ve třídě CACIL a/nebo CSS ANO 

smíšená 
TŘÍDA CACIL-CSS 

6 nebo více psů ve třídě 

a 

6 nebo více fen ve třídě 

ANO 

smíšená třída CACIL/CSS 
Certifikát CACIL a vítěz CACIL v dostizích 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v 
dostizích 

Vítěz CSS a držitel ocenění Res CSS v dostizích 

smíšená třída CACIL/CSS feny 
Certifikát CACIL a vítěz CACIL v dostizích 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v 
dostizích 

Vítěz CSS a držitel ocenění Res CSS v dostizích 

smíšená třída CACIL/CSS 
Certifikát CACIL a vítěz CACIL v dostizích 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v 
dostizích 

Vítěz CSS a držitel ocenění Res CSS v dostizích 

NE 
NE 

PŘEJDĚTE NA 
c) start 

Viz též § 2.1.2 Ocenění a předpoklady pro získání CACIL 
Ocenění v rámci plemene 

Nejrychlejší pes BOB 
Nejrychlejší pes opačného 

pohlaví BOS 
(pokud se běží v rozdělení dle 

pohlaví) 



 

FCI/CSS přehled pravidel pro rozdělování do tříd v dostizích 

Ř_22_D5_§_2.2.1.1 

c) START 
celkem 3, 4 nebo 5 psů 

v plemeni ANO 

NE 

UKÁZKOVÝ BĚH 

smíšená 
TŘÍDA CACIL-CSS 

Nezadávají se ocenění ANO 



 

FCI/CSS přehled pravidel pro rozdělování do tříd v dostizích 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mezinárodní dostihy FCI 

Rozdělení do CSS podtříd 

Třídu CSS 
(nebo smíšenou třídu CACIL-

CSS) 
lze rozdělit do podtříd 

Ř_22_D5_§_2.2.1.3 

a) Rozdělení dle pohlaví 

6 nebo více psů v plemeni? 
a 

6 nebo více fen v plemeni? 

Pokud ne, bez rozdělení dle 
pohlaví 

Žádné další rozdělování 

ANO 

NE 

Podtřída CSS pro psy nebo smíšená podtřída CACIL/CSS 
pro psy 

Certifikát CACIL a vítěz CACIL v dostizích 
Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v dostizích 

Vítěz CSS a držitel ocenění Res CSS v dostizích 

Podtřída CSS pro feny nebo smíšená podtřída CACIL/CSS pro 
feny 

Certifikát CACIL a vítěz CACIL v dostizích 
Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v dostizích 

Vítěz CSS a držitel ocenění Res CSS v dostizích 

PODTŘÍDY 

12 nebo více psů v plemeni ANO 

NE 

b) Rozdělení dle času 

- různé časové kategorie v rámci finálových běhů podle 
počtu psů 

- 3 až 11 psů: 1 třída (CSS nebo smíšená CACIL-CSS) 
- 12 až 18 psů: 2 podtřídy 
- 19 až 24 psů: 3 podtřídy 

Bez rozdělení dle pohlaví 

Žádné další rozdělování 

ANO 

NE 

c) Rozdělení dle hmotnosti 

- různé váhové kategorie podle počtu psů 

- 3 až 11 psů: 1 třída (CSS nebo smíšená CSS-CACIL) 
- 12 až 18 psů: 2 podtřídy 
- 19 až 24 psů: 3 podtřídy 

Bez rozdělení dle pohlaví 
Žádné další rozdělování 

ANO 

NE 

Podtřída CSS nebo smíšená podtřída CACIL/CSS 
Certifikát CACIL a vítěz CACIL v dostizích 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v dostizích 
Držitel ocenění CSS z dostihu ve třídě <<čas vítěze>> 

Držitel ocenění Res CSS z dostihu ve třídě <<čas vítěze>> 

Podtřída CSS nebo smíšená podtřída CACIL/CSS 
Certifikát CACIL a vítěz CACIL v dostizích 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v dostizích 
Drž. ocenění CSS z dostihu ve tř. <<prům. hmotnost psů ve třídě>> 
Drž. ocenění Res CSS z dostihu ve tř. <<prům. hmot. psů ve třídě>> 

Ocenění v rámci plemene 

Nejrychlejší pes BOB 
Nejrychlejší pes opačného 

pohlaví BOS 
(pokud se běží v rozdělení dle 

pohlaví) 

Podtřída CSS nebo smíšená podtřída CACIL/CSS 
Certifikát CACIL a vítěz CACIL v dostizích 

Certifikát Res CACIL a držitel ocenění Res CACIL v 
dostizích 

Vítěz CSS a držitel ocenění Res CSS v dostizích 

Viz též § 2.1.2 Ocenění a předpoklady pro získání CACIL 

Bez podtříd 

Psi běží společně 


