
             ČMMJ, z.s., OMS Mladá Boleslav a Klub krátkosrstý ohař ČR, z.s. 
                                 
                                                  pořádají 
                    

            Národní Field Trial 
                           

                            dne 14. května 2022 
 
      všech plemen ohařů, podle zkušebního řádu FCI pro Letní Field Trial   
                       kontinentálních ohařů se zadáním titulu CACT    
                                                   
Organizační výbor :            ředitel zkoušek :                          Mgr. Miroslav Drahota 
                                            správce zkoušek :                       Ing. Václav Vlasák 
                                            pověřená osoba + ekonom:        Ing. Blanka Tomášová 
                                            vedoucí skupin :                          členové pořádajících MS 
Program : 
09,00 hodin – sraz je v restauraci Jizera Jizerní Vtelno 33, 294 31 Krnsko, při nízkém   
                      počtu účastníků před restaurací  
Po ukončení posuzování bude provedeno vyhodnocení zkoušek v restauraci Jizera, 
Jizerní Vtelno 33, 294 31 Krnsko.. 
Podmínky NFT : 

1) NFT se zúčastní psi a feny všech plemen  kont. ohařů bez rozdílu pohlaví a stáří. 
2) Zkouší se podle platného zkušebního řádu FCI pro  LFT kont. ohařů. 

Zadání titulů: 
      Nejlepší ohař ohodnocený známkou výborně může získat titul CACT, druhý  
      nejlepší oceněný známkou výborně titul  res. CACT . 
      Tituly se zadávají ve smyslu platného zkušebního řádu FCI pro LFT kontinentálních   
      ohařů. Tituly nejsou nárokové! 
Organizační pokyny : 

1) Vůdce zaplatí startovné ve výši 600,- Kč za prvního psa. Za druhého a dalšího 
500,- Kč. 

2) Pozor! Sraz účastníků je v 9,00 hodin  
3) Vůdce se dostaví včas, myslivecky nebo sportovně oděn. 
4) Předloží veterinární osvědčení, že pes byl řádně očkován proti vzteklině a celkově 

splňuje požadavky stanovené SVS ČR pro dané území. Psi z členských států EU 
musí splňovat nařízení EK – 577/2013/EC a nařízení EP a Rady EU 576/2013/EC 

5) Za škody způsobené psem, případně jeho ztrátu nemá pořadatel odpovědnost. 
6) Startovní poplatky zasílejte na účet: 43-1533800267/0100, var.s. 14052022 
7) Uzávěrka přihlášek je 09. 05. 2022. K uhrazení startovního poplatku budete 

vyzváni pověřenou osobou. 
  
Přihlášky zasílejte přes klubové přihlašování na stránkách:       

https://klubkratkosrstyohar.cz/prihlasovani-na-akce/ 
  
Případně na adresu: Ing. Václav Vlasák, Jizerní Vtelno 6 ,294 31 Krnsko, 
                                  email: vaclav.vlasak@post.cz      
 
Mgr. Miroslav  Drahota v.r.                                                          Ing. Blanka Tomášová v. r. 
předseda OMS Mladá Boleslav                                                   jednatelka KKO ČR, z.s. 


