ČMKU, z.s. ČMKJ, z.s. a ČMMJ, z.s.
OMS Jihlava a Klub krátkosrstý ohař ČR, z.s.
pořádají

Memoriál Josefa Nováka
CZECH OPEN – otevřené mistrovství
České republiky ve Field Trialu Letního typu
v pátek dne 13. září 2019
soutěž všech plemen ohařů, podle zkušebního řádu FCI pro Field Trial
letního typu pro kontinentální plemena ohařů, typ solo, upravený s ohledem
na podmínky honiteb v České republice, se zadáním titulů CACT, res. CACT.

Organizační výbor:

ředitel zkoušek :
ekonom:
vedoucí skupin:

MUDr.František Nahodil
Jiří Drábek
členové pořádajícího HS

Program:
08,00 hodin – sraz účastníků v penzionu v Bohuslavicích u Nové Říše.
09,15 hodin – odjezd do honiteb
Po ukončení posuzování bude provedeno vyhodnocení zkoušek v místě srazu.
Podmínky MFT:
1) FT se zúčastní psi a feny všech plemen kont. ohařů bez rozdílu pohlaví a stáří.
2) Zkouší se podle platného zkušebního řádu FCI pro LFT ohařů s výjimkou uvedenou
v bodu 3.
3) Na Memoriálu Josefa Nováka – Czech Open 2019, může však obstát i kontinentální
ohař, který během zkušební doby získá bod na bažantí zvěři – může však být
maximálně hodnocen známkou výborná / bez nároku na jakýkoliv titul/, ale i ohař,
který získá bod na zvěři srstnaté, ten může být hodnocen maximálně známkou
velmi dobře.
4) Důvodem pro podmínku uvedenou v bodě 3, v souladu se statutem MJN – CZECH
OPEN je podpora zájmu chovatelů kontinentálních ohařů o zkoušky typu FT a také
výskyt zvěře bažantí a srstnaté v honitbě určené pro Memoriál Josefa Nováka –
CZECH OPEN.

Zadání titulů:
Nejlepší ohař ohodnocený známkou výborně – CACT / musí získat bod
na koroptvích.
Nejlepší ve skupině / baterii / CACT, druhý v baterii analogicky res. CACT. Tituly se
zadávají ve smyslu platného ZŘ FCI pro MFT. Tedy pouze po získání bodu na koroptví
zvěři.
Organizační pokyny:
1) Vůdce z ČR, člen KKO, zaplatí startovné ve výši 600,- Kč / 25,- EUR /.
2) Za dalšího psa zaplatí poplatek 400,- Kč / 15,- EUR /.
3) Vůdce se dostaví včas, a sportovně oděn.
4) Předloží veterinární osvědčení, že pes byl řádně očkován proti vzteklině a celkově
splňuje požadavky stanovené SVS ČR pro dané území.
5) Za škody způsobené psem, případně jeho ztrátu nemá pořadatel odpovědnost.
6) Uzávěrka přihlášek 30.08.2019
7) Přihláška bude přijata po zaplacení startovního poplatku na účet:
a/ v CZK: 43 – 1533800267/0100, var. s. 13092019
b/ v EUR: 43 – 1533910247/0100, var. s. 13092019
Přihlášky (zásadně na schváleném formuláři na webu klubu) zasílejte elektronicky
na adresu:
Ing. Václav Vlasák
Jizerní Vtelno 6
294 31, Krnsko
Tel: 777 000 706
e-mail: vaclav.vlasak@post.cz
Mgr. Miroslav Drahota v.r.
Předseda KKO ČR, z.s.

MUDr. František Nahodil v.r. Ing. Josef Prokeš v.r.
ředitel zkoušek
předseda OMS Jihlava

Statut Memoriálu Josefa Nováka – CZECH OPEN kontinentálních ohařů
1/ Slouží k uctění památky výborného chovatele a cvičitele ohařů pana Josefa Nováka.
2/ Zkouší se podle platného zkušebního řádu pro FT letního typu, s výjimkou uvedenou
v bodu 4.
3/ Každý ohař je předváděn sám – solo.
4/ Jedná se o soutěž. Výjimkou proti zkušebnímu řádu FCI je skutečnost, že pes, který
získá bod na bažantí zvěři může být hodnocen maximálně výborně bez titulu a kont. ohař,
který získá bod na zvěři srstnaté může být hodnocen maximálně velmi dobře.
5/ Tituly CACT může být udělen pouze ohaři, který získal bod na koroptvích.
6/ Zúčastnit se může neomezený počet ohařů, kteří budou rozděleni do baterií
s maximálně 14 účastníky v jedné.
7/ KKO si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, kdy a kde se MJN – CZECH OPEN bude
každoročně konat a nominuje rozhodčí pro tuto akci.
8/ Statut Memoriálu Josefa Nováka byl schválen VČS KKO dne 15.03.2009 v Kralupech
nad Vltavou.

