ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ, Z.S

POŘÁDAJÍ
VE SPOLUPRÁCI S OMS UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Z.S.
A
MS ŠARANOV NIVNICE

KLUBOVÉ PODZIMNÍ ZKOUŠKY
29. 4. 2018 - NEDĚLE
Se zadáváním čekatelství CACT a Res. CACT pro všechna plemena anglických i
kontinentálních ohařů mimo VO

PROPOZICE
Zkoušek se mohou účastnit psi VII. skupiny F.C.I
Zkoušky jsou vypsány pro 24 jedinců. Pokud nebude naplněn stav klubovými plemeny, budou
přijati psi a feny ostatních plemen ohařů, přičemž pořadatel (KCHHMO) si vyhrazuje právo
výběru.

Organizační výbor akce:
Ředitel zkoušek:
Správce zkoušek:
Ekonom zkoušek:

Pavla Latinová Mičulková
MUDr. Vlastimil Velecký – mysl. hospodář MS Šaranov
Hana Svobodová - ekonomka KCHHMO, z.s.

Rozhodčí zkoušek: deleguje ČMKJ na návrh KCHHMO, z.s.

Program:
7:30 hod. sraz na myslivecké klubovně MS Šaranov Nivnice čp.934
GPS souřadnice :
48.9824594N, 17.6460619E
7:45 hod. přejímka psů
8:00 hod. porada rozhodčích
8.15 hod. zahájení, odjezd do honitby
cca 15:30 hod. ukončení, vyhlášení výsledků chata MS

Pokyny pro účastníky kynologické akce:
Přihlášky na zkoušky se přijímají do 15.4.2018
(po tomto datu pouze při neobsazení zkoušek)
Přihlášky lze vyplnit online na www.ohar.cz v sekci AKCE
Příp. přihlášky a přílohy zasílejte
Hana Svobodová, Dlouhá 138, 549 81 Meziměstí
nebo
zkousky.kchhmo@gmail.com
Poplatky/startovné Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením startovného na účet č.
2900359229/2010 (název účtu: KCH HRUB. A MAD. OHARU) do termínu uzávěrky a
následně potvrzením pořadatele.

Startovné :

Pro nečleny 1.200,- Kč za jednoho psa
Pro členy KCHHMO 800,- Kč za jednoho psa

(kód akce 40 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 PZ Nivnice se psem ČLP/PP/9999 a
jsem členem klubu – 4099990145.
V případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů
spojených s pořádáním zkoušek.
Poplatek se vrátí pouze v případě nepřijetí na zkoušky z důvodu velkého počtu zájemců.
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 rozhodčích a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni,
musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím. Vůdce psa ručí v plné míře za
škody, které jeho pes způsobí.
Vůdci, kteří si nemohou střílet, nahlásí při podání přihlášky, že požadují střelce. Poplatek za
střelce je 100,-Kč, splatný na místě v den zkoušek.
Ubytování si každý z účastníků zajišťuje na své náklady sám.
Možnosti ubytování: http://www.nivnicka-riviera.cz/, http://www.savary.cz/
Veterinární podmínky:
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem, 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. Očkovací průkaz nebo pas a průkaz původu psa je
nutné předložit při přejímce psů.
Zkouší se podle zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, účinný od 1.4.
2014 s dodatky schválenými v r. 2015
Občerstvení účastníků na zkouškách je zajištěno členy MS Šaranov Nivnice
Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána!

Myslivecké kynologii zdar!

Petr Novotný

Karel Blahušek

předseda KCHHMO

předseda OMS Uh.Hradiště

