Klub krátkosrstý ohař ČR
ČMKJ, ČMMJ, OMS Praha východ
pořádají
dne 8. května 2017

Memoriál Václava Vančury
všech plemen ohařů, podle platného zkušebního řádu ČMMJ pro zkoušky vloh
ohařů, se zadáním titulů CACT, (ZŘ 2014)
v HS Čelákovice
Organizační výbor:
ředitel zkoušek:
ekonom:
pověřená osoba:
vedoucí skupin:

Jiří Navrátil
Jiří Drábek
Jiří Navrátil ml.
členové pořádajícího HS

Program :
08,00 hodin – sraz účastníků ve výcvikovém areálu, který se nachází v katastru Sedlčánky.
www.hscelakovice.cz.
09,15 hodin – odjezd do honiteb
Po ukončení posuzování bude provedeno vyhodnocení zkoušek v místě srazu.
Podmínky MVV:
- MVV se zúčastní psi a feny všech plemen ohařů bez rozdílu pohlaví a stáří.
- Zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ pro zkoušky vloh ohařů od r. 2014
Zadání titulů:
- Vítěz, pokud se umístí v první ceně může získat titul CACT.
- Druhý ohař stejného plemene může získat titul res. CACT.
- Nejlepší ohař každého dalšího plemene může získat titul CACT.
- Titul CACT, res. CACT může být zadán dle platného řádu ČMKU všem plemenům
kontinentálních ohařů kromě VOK a VOD.
Na závěr zkoušek se provede přehlídkové hledání. Pokud obstojí více než jeden ohař s nejvyšším
stejným počtem bodů v I. ceně, tak o vítězi MVV rozhoduje umístění v přehlídkovém hledání.
Nejlepší ohař v přehlídkovém hledání získá cenu pro vítěze přehlídkového hledání.

Organizační pokyny:
- Vůdce z ČR, člen KKO ČR zaplatí startovné ve výši 500,- Kč.
- Ostatní účastníci zaplatí poplatek 700,- Kč.
- Vůdce se dostaví včas, se zbraní a sportovně nebo myslivecky oděn.
- Předloží veterinární osvědčení, že pes byl řádně očkován proti vzteklině a celkově splňuje
požadavky stanovené SVS ČR pro dané území.
- Psi musí být klinicky zdraví. Psi, pocházející z ČR, musí být doprovázeni platným
očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata.
Psi z členských států EU musí splňovat podmínky Prováděcího nařízení Komise (EU) č.
577/2013/EC ze dne 28. 6. 2013 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
576/2013/EC ze dne 12. 6. 2013
- Za škody způsobené psem, případně jeho ztrátu nemá pořadatel odpovědnost.
Platba startovného: startovné musí být zaplaceno na účet KKO ČR v KB v Benátkách nad
Jizerou, současně s podáním přihlášky.
Číslo účtu : 43 – 1533800267 / 0100, variabilní symbol: 08052017
Přihlášky zasílejte do 1. 5. 2017 na adresu:
Pavel Vach, Býchory 98, 280 02 Kolín II.
Mob: 602 293 918
e-mail: vach.zbychorska@seznam.cz
Antonín Zámyslický v.r.
Jednatel OMS Praha východ

Stanislav Šafář v. r.
předseda KKO ČR
www.klubkratkosrstyohar.cz

