ČMKU – ČMKJ - ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z. s.

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Palackého nám. 293, Uherské Hradiště

pořádají
v honitbách připravovaného Memomirálu Karla Podhajského 2020
ve dnech 21. a 22. září 2019

Všestranné zkoušky ohařů
se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT
pro všechna plemena anglických ohařů i kontinentálních
ohařů, mimo výmarských ohařů a plemena zastřešená klubem KCHHMO,z.s.
(klub KCHVO a KCHHMO neudělily souhlas)

Centrum všestranných zkoušek: Lázně Leopoldov,
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Smraďavka 416, Buchlovice, www.lazneleopoldov.cz
49.0776406N, 17.3187250E
Místa prací : les MS Slavkov, GPS : 48.9151025N, 17.6126214E
voda MS Popovice, GPS : 49.0551325N, 17.5167264E
malé pole MS Zlechov
velké pole honitby MKP 2020
Program Sobota:
7.30 hod. – 8.00 hod. ……. přejímka psů - sraz Lázně Leopoldov
Smraďavka 416, Buchlovice
8.00 hod. – 8.15 hod. ……. porada rozhodčích
8.30 hod. ………………… zahájení, odjezd do honitby
16:00 hod. ………………… předpokládané ukončení prvního dne zkoušek
Program neděle:
8.00 hod. ………………… sraz Lázně Leopoldov
8.00 hod. – 8.15 hod. ……. porada rozhodčích
8.30 hod. ………………… zahájení, odjezd do honitby
cca 17.00 hod…………… ukončení, vyhlášení výsledků
Organizační výbor akce:
Ředitel zkoušek : Karel Blahušek
Správce zkoušek, pověřená osoba : Ing. Zdeněk Havlíček,
tel: 602749338, e-mail: havlicek.stupava@gmail.com
Ekonom zkoušek: Václav Flíbor
Rozhodčí zkoušek: deleguje ČMKJ na návrh pořadatele

Pokyny pro účastníky kynologické akce:
Přihlášky jsou přijímány do 30. 7.2019 poštou na adresu : OMS Uherské Hradiště, Palackého nám. čp.
293, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, tel: 601/352348 nebo na e-mail: cmmj.uh@telest.cz
Podmínkou přijetí je uhrazený poplatek za startovné ! Zaplacení startovného doložíte dokladem z účtu
nebo kopií ústřižku poštovní složenky, který přiložíte k zasílané přihlášce.
Úhrada startovného je možná na účet OMS Uh.Hradiště čú: 1543448359/0800, variabilní symbol:
2122092019, nebo složenkou typ A na účet OMS.
do zprávy pro příjemce uveďte : Jméno psa, tak jak je uvedeno v rodokmenu psa
PLATBA: Poplatek za 1 psa činí startovné 3.000 Kč.
Členu ČMMJ je poskytnuta sleva, startovné činí 1.500,-Kč za jednoho psa. Výše poplatku se posuzuje
dle majitele loveckého psa uvedeného na přihlášce, který se prokáže platným průkazem člena ČMMJ.
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Poplatek se vrací pouze v případě nepřijetí na zkoušky z důvodu velkého počtu zájemců. V případě neúčasti
na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených s pořádáním zkoušek.
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. Tento
předloží vůdci při přejímce psů.



Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá
zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízení Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne
26.5.2003.



Ke zkouškám nemohou být připuštěni psi nemocní, rovněž háravé feny, feny v druhé polovině
březosti a feny kojící.
Všeobecná ustanovení, pokyny pro vůdce:
 Zkouší se podle platného Zkušebního řádu ČMMJ od 1.4.2014 pro ohaře, vč. platných
dodatků.
 Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde bude
uveden záznam o platném očkování a vzteklině
 Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže totožnost (jedinec musí být
označen viditelným tetováním nebo čipem)
 Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost.
 Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na
zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny v platném Zkušebním řádu.
 Vůdce musí mít s sebou všechny pomůcky stanovené zkušebním řádem a musí být vhodně ustrojen.
 Vůdce psa se zbraní musí mít s sebou doklady potřebné k nošení zbraně. Vůdci psa, který nebude
mít svou zbraň ani svého střelce, bude přidělen střelec za poplatek 200,- Kč. Vůdce beze zbraně je
povinen toto oznámit v přihlášce. Poplatek za střelce vůdce uhradí při prezenci.
 Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
 Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedocházelo
k porušení zákona na ochranu proti týrání. Vůdce je povinen dodržovat Řád ochrany zvířat při
zkouškách lovecké upotřebitelnosti a svodu loveckých psů čj.37243/2005-4020 ze dne 23.2.2006.
Vůdce si zajišťuje péči o psa sám.
 Vůdci jsou povinni řídit se pokyny rozhodčích a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí
být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím.
 Doprava účastníků je na vlastní náklady. Ubytování si každý z účastníků zajišťuje sám.


Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI, ČMKU, ČMKJ a
případně chovatelských klubů, zejména pak Řádem pro přiznání titulů Šampiona práce FCI,
Šampiona práce ČR a doplňujícími předpisy.
Klub KCHHMO,z.s. a KCHVO neudělily souhlas se zadáváním CACT, r. CACT. Čekatelství
CACT a Res. CACT není nárokové.
Další informace:


Občerstvení účastníků je na zkouškách zajištěno
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Palackého nám. 293, Uherské Hradiště
Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána!
Myslivecké kynologii zdar !

Ing. Leoš Kadlček, PhD.
předseda kynologické komise

Karel Blahušek
předseda OMS Uh.Hradiště

