ČMMJ, z.s. - OMS Mělník; ČMKJ, z.s.
a Klub krátkosrstý ohař ČR, z.s.,
ve spolupráci s MS Pramínek Mělnické Vtelno
pořádají v sobotu dne 7. září 2019

Memoriál Miroslava Vítka

Klubové podzimní zkoušky
se zadáním titulů CACT a res.CACT
v honitbě MS Pramínek Mělnické Vtelno

ČMMJ- OMS Mělník; ČMKJ, z.s.; a Klub krátkosrstý ohař ČR, z.s.
pořádají v sobotu dne 7. září 2019
v Mělnickém Vtelně ve spolupráci s MS Pramínek Mělnické Vtelno

5. ročník
MEMORIÁLU MIROSLAVA VÍTKA
Klubové podzimní zkoušky ohařů
se zadáním titulu CACT a Res. CACT
Memoriál se koná na počest výborného cvičitele ohařů pana Miroslava Vítka
v honitbě MS Pramínek – Mělnické Vtelno.
Zkoušek se mohou zúčastnit všechna plemena ohařů. Zkoušet se bude podle
Zkušebního řádu ČMMJ z roku 2014 s případnými doplňky z roku 2015 pro
podzimní zkoušky ohařů. Titul CACT není nárokový a jeho zadání se řídí
pravidly ČMKU. Nebude zadán plemenům zastřešeným v KCHHMO a v KCHVO.
Na zkouškách se zadává LUP.
Organizační výbor:
ředitel memoriálu:
správce memoriálu:
ekonom:
pověřená osoba:
vedoucí skupin:

David Šoltýs
Ing. Josef Chramosta
Jiří Drábek
Mgr. Miroslav Drahota
členové pořádajícího MS

Program:
08,00 hodin – sraz účastníků - v areálu Pivovaru Neumann v Mělnickém Vtelně
09,30 hodin – odjezd do honitby
Po ukončení posuzování bude provedeno vyhodnocení zkoušek v místě srazu.
Podmínky PZ:
1) PZ se mohou zúčastnit psi a feny všech plemen ohařů bez rozdílu pohlaví a stáří.
2) Přihláška ke zkouškám bude na aktuálním klubovém formuláři, tj. včetně GDPR.
Organizační pokyny:
1) Vůdce z ČR – člen KKO ČR zaplatí startovné ve výši 700,- Kč.
Ostatní účastníci zaplatí startovní poplatek ve výši 900,- Kč.
Startovné musí být zaplaceno do termínu uzávěrky přihlášek, na účet KKO
vedený v pobočce Komerční banky, a.s., v Benátkách nad Jizerou. Číslo účtu
43 - 1533800267 / 0100. Variabilní symbol 07092019.
2) Vůdce se dostaví včas, se zbraní a myslivecky nebo sportovně oděn.
3) Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá. Musí být v imunitě proti
vzteklině dle platných předpisů. Psi z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím
průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi, kteří neprošli veterinární
prohlídkou se nemohou zkoušek zúčastnit.
4) Za škody způsobené psem nebo jeho ztrátu nemá pořadatel odpovědnost.
5) Přihlášky přijímá do 25. 08. 2019: Ing. Václav Vlasák, Jizerní Vtelno 6, 294 31
294 31, Krnsko, tel: 777 000 706
e-mail: vaclav.vlasak@post.cz
6/ Vůdci, kteří mají zájem o potvrzení lovecké upotřebitelnosti musí tento požadavek
oznámit se zasláním přihlášky.
David Šoltýs v.r.
Ředitel memoriálu

JUDr. Václav Vízner
Předseda OMS Mělník

Mgr. Miroslav Drahota v.r.
předseda KKO ČR, z.s.

