
Českomoravská kynologická jednota,
Klub chovatelů loveckých slídičů

pořádají

KLUBOVÉ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY
SLÍDIČŮ (CACT), RETRIEVERŮ

dne 2. listopadu 2019

v honitbě Ostrůvek u Moravských Budějovic



Ředitel zkoušek :                Ing. Vnislav Rašovský

Správce zkoušek:               Mgr. Marcela Smetanová Velebová

Sbor rozhodčích:               deleguje ČMKJ Praha na návrh pořadatele

Pověřená osoba:                 Mgr. Marcela Smetanová Velebová
                                             (+420 605 461 986, vycvikarkchls@seznam.cz)

Program :
21.10.2018   8.00 hod. sraz účastníků na hájence Kosová

  8.30 hod. veterinární prohlídka

  9.00 hod. zahájení zkoušek, odjezd do honitby, plnění disciplin

cca 17.00 hod. společný oběd, vyhlášení výsledků

Občerstvení zajištěno.



Podmínky účasti:

 Zkoušky jsou pořádány pro všechna plemena KCHLS. 

 Přihlášky zasílejte do 10. října 2019.
 Vložné, které činí 1400,- Kč (pro členy KCHLS platí sleva 50% tj. 

700,-Kč), zasílejte online přes web KCHLS nebo převodem na účet 
KCHLS pod těmito údaji:

            číslo účtu:                  2200978600/2010
specifický symbol: (údaj odpovídající datu zkoušky) 02112019
zpráva pro příjemce: příjmení majitele + druh zkoušky

 Přihláška  bude  zaregistrována  pouze  po  zaplacení  předepsaného  poplatku.
Vložné je nevratné.

 Při  presenci  v den  zkoušek  bude vybírán  ještě  poplatek  200,-Kč  na  honitbu.
Bude-li vůdce požadovat střelce, zaplatí ještě 100,- Kč.

 Na zkouškách se bude posuzovat podle příslušného Soutěžního řádu ČMKJ pro
dané plemeno, platného od 1. 1. 2015. U každého plemene slídičů při získání I.
ceny může být nejlepšímu jedinci přiznán titul CACT, druhému jedinci v I. ceně
pak  res.  CACT.  Úspěšní  absolventi  mohou  (pokud požádají)  dostat  loveckou
upotřebitelnost.

 Ke  zkouškám  nebudou  připuštěny  háravé  feny  a  psi  nemocní!  Vůdce  musí
předložit očkovací průkaz, kde bude uveden záznam o platném očkování proti
vzteklině. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.

 Vůdci se dostaví na zkoušky včas, vhodně myslivecky ustrojeni a s pomůckami
pro vedení psů na barvářských zkouškách. Vůdce s platným loveckým lístkem,
zbrojním  průkazem  a  pojištěním  střílí  v  průběhu  zkoušek  sám,  vůdce  bez
loveckého lístku si zajistí střelce, popřípadě mu bude přidělen pořadateli proti
úhradě 100,- Kč.  

 Korona je vítána, musí se však řídit pokyny rozhodčích a pořadatelů. 

                                                                                    Za pořadatele:
                                                        Mgr. Marcela Smetanová Velebová

                                                                   výcvikář KCHLS
                                                                    +420 605 461 986


	Přihlášky zasílejte do 10. října 2019.

