ČMKU - ČMKJ
KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ, z. s.

pořádají ve spolupráci
s Okresním mysliveckým spolkem Kladno
dne 8. 5. 2017 (pondělí, státní svátek)

Rakovník (Tyršovo koupaliště)

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH
se zadáním čekatelství CACT, res.CACT
pro plemena pořádajícího klubu (přednostně) MKO, MDO, NDO, PP, SHO, STA
dále tyto: ČF (3. místa) s udělením CACT
při nenaplnění zkoušek dále pro všechna plemena ohařů
pro tato plemena s udělením C A C T: DO, MMO, VMO, BA, EB, EF, BRF, BFP,
EPA, PDO, GK, SGO, IO, SPI, POH, DKO, AS, GS, RWS, IS, POI a NKO

Organizační výbor
Ředitel zkoušek:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:
Pořadatelé:

Viktor Veselý
deleguje klub KCHHMO
deleguje klub KCHHMO
členové klubu KCHHMO,pořádající MS

Organizace zkoušek
Pondělí: 8.5.2017
8,00 – 8.15
8.15 - 8.30
8.30-8.50
9.00 - 16.00
Cca 17 h.

-

sraz účastníků v Rakovníku (Tyršovo koupaliště od 7.30 hod)
veterinární prohlídka
zahájení, losování, odjezd do honitby
průběh zkoušek
ukončení a vyhlášení výsledků

Veterinární podmínky




Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví.
Zúčastnění psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít
platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.
Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem
pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady
998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Všeobecná ustanovení, pokyny pro vůdce







Zúčastnění vůdci se bez výhrad podřizují časovému programu.
Rezervace 3 míst pro členy klubu ČF.
Při prezenci je nutno předložit členský průkaz ČMMJ, průkaz o původu psa, jeho pas či průkaz,
v kterém bude zaznamenáno, že byl pes očkován proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě,
leptospiróze, parvoviróze. Proti vzteklině musí být provedeno základní očkování /primovakcinace/
nejpozději 21 dnů před konáním dané akce a v termínech podle účinnosti vakcíny.
Zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ od 1. 4. 2014 pro zkoušky vloh ohařů.
Na zkouškách se nezadává lovecká upotřebitelnost.
Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na
zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu.
Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde bude
uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.
Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec
označen viditelným tetováním nebo čipem).
Ke zkouškám nemohou být připuštěni psi nemocní, rovněž háravé, feny v druhé polovině březosti
a kojící.
Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.
Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušením
zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Doprava účastníků na vlastní náklady. Každý vůdce si zajišťuje péči o psa sám.
Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.



Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI, ČMKU, ČMKJ a případně













chovatelských klubů, zejména pak Řádem pro přiznání titulu Šampion práce FCI, Šampion práce ČR
a doplňujícími předpisy.
V případě, že vůdce není držitelem zbrojního průkazu a bude požadovat zajištění střelce
od pořadatele, uhradí na místě zástupci pořádající organizace (řediteli zkoušek) jednorázový poplatek
100 Kč. Nutno uvést na přihlášce.
Občerstvení zajištěno.

Organizační pokyny
Termíny pro uzávěrku přihlášek: 16. 4. 2017
Přihlášky: Přihlášky lze vyplnit online na www.ohar.cz v sekci AKCE. Případně zasílejte poštou na adresu:
Hana Svobodová, Dlouhá 138, 549 81 Meziměstí.

VÝBOR KLUBU SI VYHRAZUJE PRÁVO NA VÝBĚR JEDINCŮ NA SOUTĚŽE (ZKOUŠKY)
Poplatky/startovné
Přijetí přihlášky je podmíněno potvrzením pořadatele a následným zaplacením startovného na účet č.
2900359229/2010 (název účtu: KCH HRUB. A MAD. OHARU) do termínu uzávěrky.
Cena: 800,- Kč pro nečleny KCHHMO, pro členy klubu KCHHMO 600,- Kč. Na místě bude vybírán
poplatek za střelce. Viz všeobecná ustanovení.
kód akce 40 (kód slouží jako variabilní symbol)
Variabilní symbol je desetimístný. První dvě čísla jsou kód akce, pak připsat tetovací číslo psa (příp.
registrační, zápisové), pokud je majitel psa členem KCHHMO dopíše na konec VS číslo člena, jinak je
doplněno nulami.
Příklad VS: Hlásím 1xZV Rakovník se psem ČLP/NDO/1234 a jsem členem klubu – 4012340032.
Zkouška je otevřena pro všechna plemena ohařů s upřednostněním klubových plemen a českého fouska.
Každou akci klubu prosíme nahlásit samostatnou přihláškou a tomu odpovídající platbou.
Kontakt na pořadatele, dotazy
Zuzana Veselá, tel: +420 777 717 271, e-mail: info@vivesbohemia.cz

Ubytování:
V místě srazu a zahájení akce. Více http://www.tyrsak.cz. Ubytování nutno rezervovat předem s okázáním na
„Zkoušky loveckých psů“.
Sponzoři akce:

Mapka: Rakovník (Tyršovo koupaliště): GPS souřadnice srazu 50.0945589N, 13.7510072E.
Koupaliště se nachází cca 50 km (45 minut cesty) od Prahy.

