Klub krátkosrstý ohař ČR, z.s.
ČMKJ,ČMMJ OMS Brno-venkov
pořádají
dne 7. září 2019 (sobota)

Podzimní zkoušky ohařů - CACT
všech plemen ohařů, podle platného zkušebního řádu ČMMJ pro zkoušky vloh
ohařů, se zadáním titulů CACT, (ZŘ 2014 s doplňky 2015)
rozhodčí deleguje ČMKJ na návrh pořadatele
Organizační výbor:
ředitelka zkoušek:
vedoucí skupin:
pověřená osoba

Ing. Miroslav Pražák
členové pořádajícího MS
Ing. Šimon Janů

Program :
08,00 hodin – sraz účastníků v areálu MS Mohyla míru Jiříkovicích - myslivecká střelnice
08,30 hodin – odjezd do honiteb
Po ukončení posuzování bude provedeno vyhodnocení zkoušek v místě srazu.
Podmínky PZ:
- PZ 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
s doplňky z roku 2015. Zadává se lovecká upotřebitelnost.
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
ohařů kromě plemen zastřešených v KCHHMO a KCHVO.
Organizační pokyny:
- Vůdce z ČR, člen KKO zaplatí startovné ve výši 800,- Kč.
- Ostatní účastníci zaplatí poplatek 1000,- Kč.
- Vůdce se dostaví včas, se zbraní a sportovně nebo myslivecky oděn.
- 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: 77092019
Přihlášky zasílejte do 4.9.2019 na adresu:
Stanislav Šafář, Podolí 375, 664 03
Mob: 724 147 935
e-mail: kurzhaarspalicek@seznam.cz
Zdeněk Sitař
Předseda OMS Brno - venkov

Mgr. Miroslav Drahota
předseda KKO ČR
www.klubkratkosrstyohar.cz

