
                                             

   

Top Toller roku - za rok 2016 

Top Toller roku je soutěž určená pro NSDTR s PP, kteří jsou v majetku členů klubu. Sčítají se zde dosažené body 
za soutěžní sezónu 2016.  

Zkoušku, závod, výstavu je nutné doložit. Např. bodovací tabulkou, kopií výkonnostní zkoušky, výstavního 
posudku, kopií kartiček ze zkoušek a výstav, kopií zápisu v PP psa apod.  

Vyhlášeni budou v každé kategorii 3 místa, zvlášť pro feny a zvlášť pro psy.  

Tito jedinci obdrží na slavnostním vyhlášení trofeje a věcné ceny. Všichni jedinci přihlášení do soutěže budou 
uvedeni na internetových stránkách klubu.  

Je povoleno přihlásit psa do více kategorií. 

TOP sportovní Toller roku 2016 
TOP lovecký Toller roku 2016 
TOP výstavní Toller roku 2016 
TOP junior Toller roku 2016 
TOP senior Toller roku 2016 
TOP chovatelská stanice roku 2016 
 
V kategorii TOP sportovní Toller roku  se sčítají výsledky ze zkoušek a závodů dle zkušebních řádů: IPO, NZŘ, 
KJ ČR Brno, IRO, Zkušebního řádu Svazu záchranných brigád kynologů, Obedience, Agility,  Noseworku a 
Dogdancingu - bez omezení věku psa 

V kategorii TOP lovecký Toller roku  se sčítají výsledky ze zkoušek a soutěží dle Zkušebního řádu OVVR u 
RK CZ a KCHLS, Soutěžního řádu ČMKJ (CACT) pro klubové zkoušky a soutěže retrieverů,  Zkušebního řádu 
pro zkoušky vloh a lovecké upotřebitelnosti (OMS), Zkušebního řádu pro Working testy retrieverů RK CZ a RS CZ 
– bez omezení věku psa, Oficiálního zkušebního řádu pro Tolling testy (Švédsko) 

V kategorii TOP výstavní Toller roku  se sčítají výstavní výsledky - bez omezení věku psa 
 

V kategorii TOP junior Toller roku jsou započítávaný výsledky výstav + trojnásobek bod ů za event. 
zkoušky/závody dle jakéhokoliv zkušebního řádu a pracovního odvětví. Výsledky výstav a zkoušek či závodů jsou 
sčítány v této kategorii od 6. do 18. měsíců věku psa s vyhodnocením v roce, kdy pes dosáhl věku 18ti měsíců či 
dříve. 

 
V kategorii TOP senior Toller roku  jsou započítávány výsledky výstav + trojnásobek bod ů za event. 
zkoušky/závody dle jakéhokoliv zkušebního řádu a pracovního odvětví. Výsledky výstav a zkoušek nebo závodů 
jsou sčítány v této kategorii od osmi let stáří psa.  

 
V kategorii TOP chovatelská stanice roku  jsou sčítány všechny výsledky odchovaných jedinců v dané 
chovatelské stanici.  Pracovní výsledky dle jakéhokoliv zkušebního řádu a pracovního odv ětví jsou u 
každého jedince  za trojnásobek bod ů.  Samostatn ě se ud ělují body za zahrani ční krytí v daném roce.  
 
Hodnocení výsledk ů bude probíhat dle p řiložených tabulek.  

 
Uzávěrka sout ěže je 31. 3. 2017. Výsledky budou po tomto datu uvedeny na klubových stránkách. 

 



                                             

   

Kopie kartiček, posudků, výkonnostních průkazů apod. viz výše posílejte na email: info@toller-klub.cz  nejpozději 
do 31. 3. 2017 spolu s tabulkou a s výpo čtem bod ů.  

Tato tabulka musí nést název kategorie, do které vašeho psa přihlašujete, jméno psa a datum jeho narození,  
datum konání akce, název akce, místo konání, získané body a ocenění. Nezapomeňte přiřadit ke každé akci 
vypočtené body (dle tabulek níže) a provést celkový součet bodů.  

Zároveň zašlete i kvalitní fotografii psa !! 
 
Slavnostní vyhlášení, p ředání cen a p řehlídka nejúsp ěšnějších prob ěhne p ři klubové akci. Termín a místo 
vyhlášení bude v dostate čném časovém p ředstihu oznámeno na webu klubu a emailem. 

Sportovní kynologie:  

KJ Brno 

 Splnění zkoušky Zn. výborně Velmi dobře Dobře 

ZOP 3 +2 +1 +0 

ZPU1 4 +3 +2 +1 

ZPU2 5 +3 +2 +1 

ZPU-S 6 +4 +3 +2 

 

Národní zkušební řád NŽR 

 Splnění zkoušky Zn. výborně Velmi dobře Dobře 

ZZO 3 +2 +1 +0 

ZZO 1 4 +3 +2 +1 

ZZO 2 5 +3 +2 +1 

ZZO 3 6 +3 +2 +1 

ZVV 1 7 +3 +2 +1 

ZVV 2 8 +3 +2 +1 

ZVV 3 9 +3 +2 +1 

ZM 6 +3 +2 +1 

ZPS 1 7 +3 +2 +1 

ZPS 2 8 +3 +2 +1 

ZPO 1 7 +3 +2 +1 

ZPO 2 8 +3 +2 +1 

 

 

 

 



                                             

   

Mezinárodní zkušební řád IPO 

 Splnění zkoušky Obstál /51 bodů a 

více/ 

Obstál /50 bodů a 

méně/ 

BH 4 +3 +2 

 

 Splnění zkoušky Výborně Velmi dobře Dobře… 

IPO-VO 6 +3 +2 +1 

IPO 1 7 +3 +2 +1 

IPO 2 8 +3 +2 +1 

IPO 3 9 +3 +2 +1 

FPr 1 3 +2 +1 +0 

FPr 2 4 +2 +1 +0 

FPr 3 5 +2 +1 +0 

UPr 1 3 +2 +1 +0 

UPr 2 4 +2 +1 +0 

UPr 3 5 +2 +1 +0 

SPr 1 3 +2 +1 +0 

SPr 2 4 +2 +1 +0 

SPr 3 5 +2 +1 +0 

StPr 1 3 +2 +1 +0 

StPr 2 4 +2 +1 +0 

StPr 3 5 +2 +1 +0 

APr 1 3 +2 +1 +0 

APr 2 4 +2 +1 +0 

APr 3 5 +2 +1 +0 

FH 1 7 +3 +2 +1 

FH 2 8 +3 +2 +1 

 

Závody – sportovní kynologie 

Platí body z bodovací tabulky pro zkoušky. Výjimkou jsou závody, u kterých jsou upraveny kategorie 

(beze stop, bez obran, beze střelby). Umístění v závodu se počítá stejně jako známka za vykonanou 

zkoušku: 

1. místo – Výborně 

2. místo – Velmi dobře 

3. místo – Dobře  

 

Na závodech se zápisem zkoušky se počítají body za účast na závodě, za hodnocení výsledku zkoušky, 

tak i za umístění v závodu.  



                                             

   

Výborně Velmi dobře Dobře 

+3 +2 +1 

1. místo 2. místo 3. místo 

+3 +2 +1 

 

 

 Závod 1. místo 2. místo 3. místo 

ZZO – bez 

speciálních cviků 

2 +2 +1 +0 

ZOP – bez 

speciálních cviků 

2 +2 +1 +0 

BH – bez 

speciálních cviků 

2 +2 +1 +0 

 

Dále pak platí: 

Speciální závod ZVV1 beze stop, bez obran, beze střelby – počítá se jako zkouška ZZO1 

Speciální závod IPO1 beze stop, bez obran (může být i beze střelby) – počítá se jako zkouška UPr1 

Apod.  

Mezinárodní zkušební řád IRO /záchranařina/ 

 Splnění zkoušky Zn. výborně Velmi dobře Dobře… 

RH-F E 5 +2 +1 +0 

RH-F A 6 +3 +2 +1 

RH-F B 7 +4 +3 +2 

RH-T E 5 +2 +1 +0 

RH-T A 6 +3 +2 +1 

RH-T B 7 +4 +3 +2 

RH-FL E 5 +2 +1 +1 

RH-FL A 6 +3 +2 +1 

RH-FL B 7 +4 +3 +2 

RH-L E 5 +2 +1 +0 

RH-L A 6 +3 +2 +1 

RH-L B 7 +4 +3 +2 

RH-W E 5 +2 +1 +0 

RH-W A 6 +3 +2 +1 

RH-W B 7 +4 +3 +2 

 



                                             

   

Národní zkušební řád SZBK ČR /záchranařina/ 

 Splnění zkoušky Zn. výborně Velmi dobře Dobře… 

ZZZ 5 +2 +1 +0 

ZZP1 5 +3 +2 +1 

ZTV1 5 +3 +2 +1 

ZZS1 5 +3 +2 +1 

ZLP1 5 +3 +2 +1 

ZVP1 5 +3 +2 +1 

ZZP2 6 +3 +2 +1 

ZTV2 6 +3 +2 +1 

ZZS2 6 +3 +2 +1 

ZLP2 6 +3 +2 +1 

ZVP2 6 +3 +2 +1 

ZZP/C/ 6 +3 +2 +1 

ZTV/C/ 6 +3 +2 +1 

ZLP/C/ 6 +3 +2 +1 

ZVP/C/ 6 +3 +2 +1 

ZZL 6 +3 +2 +1 

ZZP3 7 +4 +3 +2 

ZVP3 7 +4 +3 +2 

ZLP3 7 +4 +3 +2 

ZZS3 7 +4 +3 +2 

ZTV3 7 +4 +3 +2 

ZPJ 6 +3 +2 +1 

 

Obedience 

 Splnění zkoušky Výborně Velmi 

dobře 

Dobře 1./2./3. místo – závod se 

zápisem zkoušky 

OBZ 3 +3 +2 +1 +3/+2/+1 

OB1 4 +3 +2 +1 +3/+2/+1 

OB2 6 +3 +2 +1 +3/+2/+1 

OB3 8 +3 +2 +1 +3/+2/+1 

CACT 7     

Res. CACT 6     

CACIOB 8     

Res. CACIOB 7     

 

 



                                             

   

Agility – zkoušky rozdělené dle výkonnostních kategorií A1-A3 

 splnění Výborně Velmi dobře Dobře 

Zkouška A1 4 +3 +2 +1 

Zkouška A2 6 +3 +2 +1 

Zkouška A3 8 +3 +2 +2 

A3 Champion 8    

CACAg 7    

Res. CACAg 6    

CACIAg 8    

Res. CACIAg 7    

 

Agility – soutěže (open, jumping) rozdělené pouze dle velikostí  

(small, medium, large)  

 splnění Výborně 1. místo 2. místo 3. místo 

Open Agility 3  +3 +3 +2 +1 

Jumping 3 +3 +3 +2 +1 

 

Jestliže byl pes na některé trati diskvalifikován, nemůže mu být tato trať započítána do bodování. 

Dogdancing 

Divize A /Mussical Dressage/ 

 Splnění zkoušky Výborně Velmi dobře Dobře… 

MD1 4 +2 +1 +0 

MD2 6 +2 +1 +0 

MD3 8 +2 +1 +0 

Divize B/Heelwork to Music/ 

 Splnění zkoušky Zn výborně Velmi dobře Dobře… 

HtM1 4 +2 +1 +0 

HtM2 6 +2 +1 +0 

HtM3 8 +2 +1 +0 

Divize C/Freestyle/ 

 Splnění zkoušky Zn. výborně Velmi dobře Dobře… 

F1 4 +2 +1 +0 

F2 6 +2 +1 +0 

F3 8 +2 +1 +0 



                                             

   

Divize D/Dances with Dogs/ 

 Splnění zkoušky Zn. výborně Velmi dobře Dobře… 

DwD1 4 +2 +1 +0 

DwD2 6 +2 +1 +0 

DwD3 8 +2 +1 +0 

 

Nosework 

 Splnění zkoušky 

NW-N Z 5 

NW-N 1 6 

NW-N 2 7 

NW-N 3 8 

NW-U Z 5 

NW-U 1 6 

NW-U 2 7 

NW-U 3 8 

NW-W Z 5 

NW-W 1 6 

NW-W 2 7 

NW-W 3 8 

 

Lovecké zkoušky, Working testy a Tolling testy  

Lovecké zkoušky 

 Splnění zkoušky 

OMS/klubové 

I.cena 

OMS/klubové 

II.cena 

OMS/klubové 

III. cena 

OMS/klubové 

Zkoušky vloh 3/4 +1/+2 +0/+1 +0/+0 

OVVR 3 +0 +0 +0 

PZ 3/4 +2/+3 +1/+2 +0/+1 

BZ 4/5 +2/+3 +1/+2 +0/+1 

SZVP 4/5 +2/+3 +1/+2 +0/+1 

LZ 5/6 +2/+3 +1/+2 +0/+1 

ZPR 7 +3 +2 +1 

VZPR 8/9 +3/+4 +2/+3 +1/+2 

MTR 8 +4 +3 +2 

MFTR 9 +4 +3 +2 

MSR 8 +4 +3 +2 

CACIT 8    



                                             

   

Res. CACIT 7    

CACT 5    

Res. CACT 4    

Vítěz zkoušek 5/7    

 

Working testy 

 

 

Splnění zkoušky Výborný Velmi dobrý Dobrý Obstál 

WT-E 5 +4 +3 +2 +1 

WT-L 6 +4 +3 +2 +1 

WT-M 7 +4 +3 +2 +1 

WT-S 8 +5 +4 +3 +2 

 

Tolling testy 

 

 

Splnění zkoušky 1. cena 2. cena 3. cena 

NKL 5 +4 +3 +2 

OKL 6 +4 +3 +2 

EKL 7 +4 +3 +2 

 

Výstavy 

Ocenění OV, Kraj. V NV MPV     /EV/SV KV/Spec.V 

VN1 1 2 3           /+2/+4 4 

VN2  0 1 2           /+2/+4 3 

V1 2 3 4           /+2/+4 5 

V2 0 2 3           /+2/+4 4 

V3 0 1 2           /+2/+4 3 

CAJC  4 5           /+3/+4 6 

CAC  4 5           /+3/+4 7 

Res.CAC  3 4           /+2/+4 5 

CACIB   7           /+2/+4  

Res.CACIB   6           /+2/+4  

BOB  7 8           /+3/+6 9 

BOS  6 7           /+2/+6 8 

Volba rozhodčích +8 



                                             

   

BOJ  5 6           /+2/+6 7 

BOV  5 6           /+2/+6 7 

BIG1  5 6           /+2/+5  

BIG2  4 5           /+2/+4  

BIG3  3 4           /+2/+3  

BIG4  3 4           /+2/+3  

BIG5  3 4           /+2/+3  

BIS1  6 7           /+3/+7 8 

BIS2  5 6           /+3/+7  

BIS3  4 5           /+3/+7  

BIS junior  6 7           /+3/+7 8 

 

Chovatelská stanice  

Zahraniční krytí + 10 

 

 

 

 

Oblastní vítěz/Krajský vítěz 3 

Národní vítěz 5 

Klubový vítěz/vítěz spec. Výstavy 7 


