
 

      Směrnice č.1  
 
1/1 odvody ze závodů hoopers v rámci ČR i zahraničí 
1/2  VP – výkonnostní průkaz 

 
Platnost od 1. 4. 2019 do odvolání 

  

                    1/1.Odvody klubu za konání závodů HOOPERS 
 

           1. Stanovení poplatků  - odvodů ze závodů platné pro ČR 
 

1. Psovod je člen Klubu Hoopers  z.s.  - odvod za tým účastnící se závodu je 10,- Kč za závodní den. V 
případě vícedenních závodů se počítá odvod za každý den zvlášť. 

 

2. Psovod není členem Klubu Hoopers  z.s. - odvod za tento tým je 100,- Kč za závodní den. V 
případě vícedenních závodů se počítá odvod za každý den zvlášť. 
 

                          2. Stanovení poplatků  - odvodů ze závodů platné pro SR 
 (součást Klubu Hoopers z.s.) 

 
3. Psovod je člen Klubu Hoopers  z.s.  - odvod za tým účastnící se závodu je 0,40 € za závodní den.  

V případě vícedenních závodů se počítá odvod za každý den zvlášť. 
 

4. Psovod není členem Klubu Hoopers  z.s. - odvod za tento tým jsou 4,- € za závodní den. 
V případě vícedenních závodů se počítá odvod za každý den zvlášť. 

 

                               3. Stanovení poplatků  - odvodů ze závodů zahraničních účastníků s výjimkou SR 
 

5. Výše odvodu za tým s vystaveným výkonnostním průkazem, který vystavila zahraniční organizace 
HOOPERS (tedy jiná než HACR), je 0,40 € za závodní den.  

 4. Vyúčtování závodu  
 

6. Pořadatel převede částku za odvody do 14 dní od konání akce.  
Dokument „Vyúčtování závodů HOOPERS “musí být zasláno pokladníkovi klubu na email: 
karlitah@seznam.cz  
U platby musí být uvedeno v poznámce místo konání závodu a jako variabilní symbol datum konání 
závodu bez mezer a teček.  
 
Příklad: 
 

Závod se konal dne 31. 5. 2019 v Praze, variabilní symbol bude 31052019. V poznámce bude 
uvedeno místo konání závodu nebo název závodu uvedený na HACRU. 
  

Ve vyúčtování musí být přehledně obsaženo následující:  
 
 - datum a místo závodu 
 - odpovědná osoba 
 - počet zúčastněných týmů (rozepsáno na členy a nečleny klubu) 
 - celková suma a případně výše odvedené zálohy 
 - vyúčtování musí být odpovědnou osobou nebo osobou pověřenou pořadatelem, 
 pokladníkovi odesláno do 5 ti dní od konání závodu 
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    1/2. Výkonnostní průkazy 
 
  
 Klub Hoopers z.s., dále jen Klub, má v současné době pouze elektronické průkazy, které fungují na 
Hacru. Závodů pod klubem se mohou zúčastnit pouze týmy, které jsou evidovány na hacru a mají přidělené 
číslo. Na každého psa je vydán samostatný výkonnostní průkaz, pod jehož číslem se psovod přihlašuje na 
jednotlivé závody. Toto se týká všech účastníků závodu, ať jsou z ČR, SR nebo jiné země.  
 
 Pokud se závodu chce zúčastnit tým, který nemá výkonnostní průkaz a nechce se zaregistrovat, 
může se závodu zúčastnit v kategorii FUN, pokud je vypsána nebo po dohodě s rozhodčím /pořadatelem, 
jako tzv. předskokan závodu. Jinak není účast takového týmu na oficiálních závodech možná. 
Účast neregistrovaných týmů, jejichž výsledky se, nezapočítávají do postupových zkoušek je možná pouze 
v případě neoficiálních závodů. 
 
 Výjimku z pravidel může udělit hlavní rozhodčí závodu po domluvě s pořadatelem, který může 
povolit start neregistrovanému týmu ze zahraničí, který závody HOOPERS v ČR navštívil v rámci spolupráce 
se zahraničními kluby hoopers. 
Vyhodnocení takového týmu neovlivní pořadí registrovaných závodních týmů a bude vyhodnoceno zvlášť 
na pořadí na kterém se tým umístí. 

  
 


