Klub krátkosrstý ohař ČR, z.s.
ve spolupráci

s ČMKU, ČMKJ a ČMMJ OMS Brno-venkov
pořádají

dne 1. května 2021

Klubové zkoušky vloh – se zadáním CACT
všech plemen ohařů, podle platného Řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu Zkoušky vloh ohařů, účinného od 1. 1. 2020, se zadáním titulů CACT
Organizační výbor:
Pověřená osoba:
Ředitel zkoušek:
Vedoucí skupin:

Ing. Šimon Janů
Ing. Miroslav Pražák ml.
členové pořádajícího MS

Zkoušky se budou konat v honitbách MS Mohyla míru Jiříkovice Prace, popřípadě v dalších
honitbách dle aktuálního počtu přihlášených psů.
Program:
07:30 hodin – sraz účastníků na střelnici MS v Jiříkovicích
08:30 hodin – odjezd do honiteb
Po ukončení posuzování bude provedeno vyhodnocení zkoušek v místě srazu.
Podmínky ZV:
- KZV se zúčastní psi a feny všech plemen ohařů bez rozdílu pohlaví a stáří.
- Zkouší se podle platného Řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu - Zkoušky vloh ohařů,
účinného od 1. 1. 2020
Zadání titulů:
- Vítěz pokud se umístí v první ceně může získat čekatelství CACT.
- Druhý ohař stejného plemene může získat čekatelství res. CACT.
- Nejlepší ohař každého dalšího plemene může získat čekatelství CACT.
- Čekatelství CACT, res. CACT může být zadáno dle platného řádu ČMKU a ČMKJ všem
plemenům kontinentálních a britských ohařů mimo plemen sdružených v KCHVO a
v KCHHMO – tyto chovatelské kluby nedaly svůj souhlas pro samostatné zkoušky
typu ZV. Čekatelství CACT a Res. CACT není nárokové!!
Organizační pokyny:
- Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele
- Startovní poplatek je 900,- Kč.
- Člen KKO ČR má slevu na startovném ve výši 200,- Kč
- Vůdce se dostaví včas, se zbraní a sportovně nebo myslivecky oděn.
- 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.
- 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: 01052021

Do zprávy pro příjemce uveďte: „platba startovné KZV“
Přihlášky (zásadně na schváleném formuláři na stránkách klubu) zasílejte nejpozději do
26.4.2020 na adresu:
Stanislav Šafář, Podolí 375 , 664 03 Podolí
Tel.: 724 147 935
e-mail: kurzhaarspalicek@seznam.cz nebo
Ing. Šimon Janů, U Hřbitova 1117, 588 13 Polná
Tel.: 608 506 191
e-mail: janu.simon@gmail.com

ověřená osoba:

Ing. Šimon Janů, U Hřbitova 1117, 588 13 Polná
Tel.: 608 506 191
e-mail: janu.simon@gmail.com

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.
Zdeňek Sitař
Předseda OMS Brno-venkov

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

