
Coursing Master & Coursing Grand Master 
 

Klubový titul Coursing Master získá pes, který je v majetku člena klubu ČP a který čistě absolvoval 20 
(dvacet) oficiálních coursingových závodů pořádaných dle tohoto Řádu.  

Klubový titul Coursing Grand Master získá pes, který je v majetku člena klubu ČP a který čistě 
absolvoval 35 (třicetpět) oficiálních coursingových závodů pořádaných dle tohoto Řádu. 

Po splnění podmínek pro získání výše uvedených klubových titulů odevzdá (zašle) majitel psa 
Coursingové komisi ČP v termínu od 1.11. do 31.12. daného roku:  

a) scan licenčního certifikátu psa, v němž jsou zapsány výsledky jednotlivých závodů na adresu: 
misa@ceskypes.cz nebo jana@ceskypes.cz  

b) administrativní poplatek 150,- za vystavení certifikátu na účet klubu: 2400119309 / 2010, VS: 1010 

Na základě výše uvedených dokladů vystaví Coursingová komise ČP certifikát osvědčující zisk 
klubového titulu a předá majiteli psa věcnou cenu. Ceny budou předány při vyhlášení soutěže 
Coursing Winner. Termín bude zveřejněn v kalendáři oficiálních akcí pro nechrtí plemena. 

 

Časté dotazy: 

• Musím být členem po celou dobu plnění podmínek?  
Ne, stačí být členem pouze v kalendářním roce odeslání žádosti. 
 

• Mohu zaslat materiály k vydání titulu ihned po splnění podmínek? 
Výše uvedené materiály zasílejte pouze po skončení sezóny, tedy během měsíce listopad a 
prosinec. Budou vyřízeny a předány hromadně. 
 

• Počítají se do oficiálních závodů i závody klubové nebo závody jiných organizací než Českého psa? 
Mezi oficiální závody patří všechny bodovací závody v rámci České republiky. Nepatří zde závody 
klubové. Seznam bodovacích závodů je vždy uveden v kalendáři oficiálních akcí pro nechrty na 
webu ceskypes.cz 
 

• Mohu si převzít cenu na nějakém závodě či výstavě? Je možné cenu zaslat poštou? 
Ceny budou předány hromadně. Může je vyzvednout pověřená osoba. Není možné objíždět 
jednotlivé akce a předávat ceny osobně. Cenu je možné zaslat pouze po domluvě, a to na vlastní 
riziko možného poškození ceny při přepravě. Poštovné hradí příjemce. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vytvořeno 1.3.2018  
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