Memoriál
Milana
Novotného
se zadáním titulů CACIT a CACT
with awarding titles CACIT a CACT
mit ausgaben des Titels CACIT und CACT
11. – 12. 09. 2020
Davle
a
Praha – Lipence – Dolní Černošice
ČMKU, z. s. , ČMKJ, z. s., ČMMJ, z.s.
OMS Praha - západ
Klub krátkosrstý ohař ČR, z.s.
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pořádá Memoriál Milana Novotného, mezinárodní zkoušky všech plemen ohařů
v polní a vodní práci, podle zkušebního řádu pro IKP, se zadáním titulů CACIT a
CACT

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

Jan Kožíšek
Vladimír Dufek
Jiří Drábek
členové pořádajícího HS
Lesy Jíloviště

Program memoriálu:
Pátek 11. září 2020
15:00 hodin – sraz účastníků v Davle – Hotel V Pivovaře
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 – Davle – Hotel V Pivovaře
Sobota 12. září 2020
08:00 hodin – nástup účastníků memoriálu v areálu Mysliveckého klubu v Praze –
Lipencích – Dolních Černošicích, č.p. 440
08:15 hodin – odjezd do honiteb
16:00 hodin – přehlídkové hledání
18:00 hodin – vyhlášení výsledků Memoriálu Milana Novotného – areál Mysliveckého
klubu v Praze - Lipencích – Dolních Černošicích č.p. 440
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 - CACIT. Řádem
ČMKU a ČMKJ pro zadání titulů – CACT.
Vítěz memoriálu, který obstál v I.ceně získá titul CACIT, druhý ohař v pořadí, který
obstál v I.ceně získá titul res. CACIT. 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 1.800,- Kč. Na korunový účet číslo 43 –
1533800267/0100, variabilní symbol 12092020.
2/ Vůdce platící v měně EUR zaplatí startovné ve výši 75,- EUR, na účet 43 1533910247/0100 s variabilním symbolem 12092020.
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IBAN CZ6101000000431533910247
BIC/ SWIFT kod KOMBCZPPXXX
2/ Vůdce se dostaví včas, se zbraní a myslivecky nebo sportovně oděn.
3/ Veterinární podmínky: 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. Od 1. 1.
2020 platí povinnost označení psa čipem (§ 4 odst. 7 veterinárního zákona),
s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným
před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit označení
psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli.
Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo (alfanumerický
kód zobrazený transpondérem) psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.
Psi, kteří neprošli veterinární prohlídkou se nemohou zkoušek zúčastnit.
4/ Za škody způsobené psem nebo jeho ztrátu nemá pořadatel odpovědnost.
5/ přihlášky – na klubovém formuláři (klubový web)zasílejte na adresu: Ing. Václav
Vlasák, Jizerní Vtelno 6, 29431 Krnsko, tel: 00420 777 000 706, email:
vaclav.vlasak@post.cz
Jan Kožíšek v.r.
ředitel memoriálu

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

Jaroslav Hrubý
předseda OMS Praha-západ

UPOZORNĚNÍ:
Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále jen GDPR) je nezbytné, aby účastník akcí klubu udělil klubu jako správci osobních údajů
svůj souhlas s tím, aby za účelem klubové evidence klub zpracovával nejnutnější osobní údaje týkající se jeho
osoby, aby mohli evidovat jméno a adresu, eventuálně emailovou adresu či telefonní kontakt v seznamu
účastníků akcí klubu. (viz. Klubová přihláška na zkoušky) Tato evidence je nezbytná pro udržování kontaktu
mezi účastníky klubových akcí a vedením klubu, ať už na základě elektronické korespondence, či možnosti
předávání nebo zasílání kl. tiskovin. Osobní údaje, které má takto klub k dispozici, jsou řádně zabezpečené a
nejsou bez výslovného souhlasu Subjektu údajů nikde volně přístupné. Přihlášky, eventuálně výsledky
klubových akcí společně s adresami účastníků jsou v kopii předávány zastřešujícím orgánům (ČMKJ,
ČMMJ).
Jako Subjekt osobních údajů má fyzická osoba právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním
předchozího souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících
z předchozího uděleného souhlasu.
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