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POŘÁDAJÍ

NÁRODNÍ FIELD TRIAL (LETNÍ) – DERBY
pro plemena maďarský ohař krátkosrstý a maďarský ohař drátosrstý

dne 25. 9. 2021
ve Slaném

Organizační výbor:
Ředitel zkoušek: Ing. Anna Veselíková
Ekonom zkoušek: Bc. Hana Svobodová
Vrchního rozhodčí: deleguje ČMKJ na návrh KCHHMO
Rozhodčí: deleguje ČMKJ na návrh KCHHMO
Pověřená osoba: Ing. Lucie Svobodová

Organizace zkoušek
Sobota 25. 9. 2021
7:00 – sraz účastníků (místo bude upřesněno)
7:30 – zahájení soutěže a odjezd do honitby
cca 16:00 – ukončení a vyhlášení výsledků

Účast na soutěži
NFT se zúčastní psi a feny plemen maďarský ohař krátkosrstý a maďarský ohař drátosrstý, kteří v den
soutěže nedosáhnou věku 3 let.
Zkouší se podle platného zkušebního řádu FCI pro Letní Field Trial ohařů.
Zadání titulů: na soutěži nebudou zadávány pracovní tituly CACT a res.CACT. V případě rovnosti bodů
bude o vítězi soutěže (Vítěz Derby) rozhodnuto v baráži.
Soutěžící budou soutěžit v kategorii Derby solo.
Přijetí účastníků potvrdí KCHHMO, z.s.

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.
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, feny v druhé polovině březosti a feny kojící.
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 ČR a doplňujícími předpisy.
Zkoušky/soutěže se budou řídit platnými pandemickými nařízeními v daný čas v daný den.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky na stanoveném formuláři přijímá KCHHMO, z.s.
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu ecvizsla2021@email.cz dle pokynů uvedených v přihlášce.
Uzávěrka přihlášek : 31. 7. 2020
Poplatky/startovné
Přijetí přihlášky je podmíněno potvrzením pořadatele a následným zaplacením startovného na účet č.
2900359229/2010 (název účtu: KCH HRUB. A MAD. OHARU).

Startovné 60EUR na přihlášeného psa.
Kontakt na pořadatele, dotazy: Lucie Svobodová, ecvizsla2021@email.cz, tel. 737 372 489
Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána!
Myslivecké kynologii zdar !
Pavla Latinová Mičulková

Lucie Svobodová, Petr Zoubek

výcvikář KCHHMO

pořadatel

