ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

POŘÁDAJÍ

VE SPOLUPRÁCI S OMS PŘEROV z.s.
A

MS HENČLOV

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH
dne 21.4.2018
Se zadáním čekatelství CACT a Res. CACT pro všechna plemena ohařů mimo anglických a výmarských

PROPOZICE
Zkoušek se mohou zúčastnit psi VII. skupiny FCI. Přednost mají zástupci plemen KCHHMO.
Pokud nebude naplněn stav klubovými plemeny, budou přijati psi ostatních plemen ohařů.
Pořadatel si vyhrazuje právo na výběr jedinců.

Organizační výbor
Ředitel:

J. Peluha ml.

Správce:

A. Suchánek

Vet. dozor:

MVDr. J. Zavadil

Osoba pověřená:

DiS. L. Pokorná

ROZHODČÍ:
Deleguje ČMKJ na návrh KCHHMO z.s.

Program:
8:00 – sraz sokolovna Henčlov
8:15 – přejímka psů
8:30 – porada rozhodčích
9:00 – zahájení, odjezd do honitby

Pokyny pro vůdce a účastníky akce:
Uzávěrka přihlášek je 7. 4. 2018

Přihlášky a přílohy zasílejte na
HANA SVOBODOVÁ, DLOUHÁ 138, 549 81 MEZIMĚSTÍ
nebo zkoušky.kchhmo@gmail.com
přihlášky lze vyplnit online na www.ohar.cz v sekci AKCE

STARTOVNÉ:
Přijetí přihlášky je podmíněno potvrzením pořadatele a následným zaplacením startovného
na účet č.2900359229/2010 (název účtu KCHHMO)
Startovné 1.000,- Kč za jednoho psa pro nečleny KCHHMO; 600,-Kč pro členy KCHHMO
Kód akce 10 slouží jako variabilní symbol.
Variabilní symbol je desetimístný. První dvě číslice jsou kód akce, pak tetovací číslo (příp. ČLP), pokud
je majitel psa členem KCHHMO, dopíše na konec VS číslo člena, jinak doplnit nulami.
Příklad: ZV Henčlov se psem ČLP/NDO/1111 v majetku člena KCHHMO – VS: 1011110154

V případě neúčasti se poplatek nevrací, bude vrácen pouze v případě nepřijetí na zkoušky z důvodu
velkého počtu jedinců. Pořadatel neručí za škody způsobené psem nebo na psovi. Pořadatel
nepřijímá odpovědnost za zranění nebo uhynutí psa při zkouškách. Vůdce je povinen řídit se pokyny
pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti tak, aby
nenarušovali průběh zkoušek, případně na místě určeném rozhodčím. Vůdce nebo majitel psa ručí
v plné míře za škody způsobené psem.
Vůdci, kteří si nebudou střílet sami, nahlásí při podání přihlášky požadavek na zajištění střelce.
Poplatek za střelce ve výši 100,-Kč je vybírán při přejímce psů v den zkoušek.

Veterinární podmínky:
Psi musí mít platný očkovací průkaz nebo pas obsahující záznam, že pes má v době přemístění platné
očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi musí být klinicky zdraví.
Háravé feny nebudou připuštěny ke startu zkoušek a musí opustit prostory zkoušek.

ZKOUŠÍ SE PODLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO ZKOUŠKY LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI, KTERÝ JE
PLATNÝ OD 1. 4. 2014 S DODATKY SCHVÁLENÝMI V ROCE 2015.

Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie vítána.
Občerstvení zajištěno.
Myslivecké kynologii zdar.

PETR NOVOTNÝ
předseda KCHHMO z.s.

ALEŠ SUCHÁNEK
člen KK OMS Přerov

