ČMKU, ČMKJ

Memoriál
Milana
Novotného
se zadáním titulů CACT
with awarding titles CACT
mit ausgaben des Titels CACT

13. – 14. 09. 2019

Nová Říše – Bohuslavice – penzion

ČMKU, z.s., ČMKJ, z.s., ČMMJ, z.s.

OMS Jihlava
Klub krátkosrstý ohař ČR, z.s.
pořádá Memoriál Milana Novotného, mezinárodní zkoušky všech plemen ohařů
v polní a vodní práci, podle zkušebního řádu pro IKP, se zadáním titulů CACT,
res. CACT

Organizační výbor: ředitel memoriálu:
ekonom:
ubytování:
vedoucí skupin:

MUDr.František Nahodil
Jiří Drábek
MUDr.František Nahodil
členové spolu pořádajících
mysliveckých spolků

Program memoriálu:
Pátek 13. září 2019
15,00 hodin – sraz účastníků v Bohuslavicích v penzionu
16,00 hodin – přehlídka exteriéru ohařů
17,00 hodin – projevy hostů memoriálu a pořadatelů
18,00 hodin – porada rozhodčích
20,00 hodin – přátelské posezení účastníků – penzion Bohuslavice
Sobota 14. září 2019
08,00 hodin – nástup účastníků memoriálu v areálu penzionu v Bohuslavicích
08,15 hodin – odjezd do honiteb
16,00 hodin – přehlídkové hledání
18,00 hodin – vyhlášení výsledků Memoriálu Milana Novotného – restaurace
v Bohuslavicích
Podmínky memoriálu:
1/ Memoriálu se zúčastní psi a feny všech plemen ohařů bez rozdílu pohlaví a stáří,
ohodnocení z exteriéru buď výbornou nebo velmi dobrou. Organizační výbor však
může přijmout i ohaře bez výstavního ocenění, případně pouze pracovního psa u
něhož je předpoklad pro zvládnutí pracovní části memoriálu.
2/ Zkouší se podle platného zkušebního řádu pro IKP.
Zadání titulů:
Řídí se řádem FCI – pro zadávání titulů pro loveckou zkoušku – Řádem ČMKU a
ČMKJ pro zadání titulů – CACT.
Pes každého plemene ohařů, který obstojí jako nejlepší v rámci plemene v I. ceně
získá titul CACT, druhý pes v pořadí v rámci plemene v I. ceně získá titul res. CACT.
O vítězi MMN v případě rovnosti bodů rozhoduje přehlídkové hledání. Tituly nejsou
nárokové.

Organizační pokyny:
1/ Vůdce zaplatí startovné ve výši 1800,- Kč. Na korunový účet číslo 43–
1533800267/0100, variabilní symbol 14092019.
2/ Vůdce platící v měně EUR zaplatí startovné ve výši 75,- EUR, na účet 43–
1533910247/0100 s variabilním symbolem 14092019.
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 z členských států EU musí splňovat nařízení EKK 577/2013/EC, dále EP a Rady
EU 576/2013/EC z 12. 06. 2013.
Psi, kteří neprošli veterinární prohlídkou se nemohou zkoušek zúčastnit.
4/ Za škody způsobené psem nebo jeho ztrátu nemá pořadatel odpovědnost.
5/ přihlášky (zásadně na schváleném formuláři na klubovém webu) zasílejte na
adresu: Ing. Václav Vlasák, Jizerní Vtelno 6, 29431 Krnsko,
tel: 00420 777 000 706, email: vaclav.vlasak@post.cz.

MUDr. František Nahodil v.r.
ředitel memoriálu

Ing. Josef Prokeš v.r.
předseda OMS Jihlava

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

