
Českomoravská kynologická jednota a
Klub chovatelů loveckých slídičů

pořádají

KLUBOVÉ PODZIMNÍ ZKOUŠKY
slídičů a retrieverů (CACT)

 o pohár obce Sloveč slídičů 
a o pohár Zemědělské společnosti Sloveč a.s. retrieverů

9. ročník
dne 6. října 2019

v honitbě MS Sloveč - Sloučená



Ředitel zkoušek :              Luboš Novotný st. 

Správce zkoušek :            Bc. Miloslav Šafařík

Vrchní rozhodčí:               Bc. Miloslav Šafařík
-  Sbor rozhodčích deleguje 

                                 ČMKJ na návrh pořadatele

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

Program :

6. 10. 2019   8.00 hod. sraz účastníků v Kamilově-kulturní dům
neděle   8.30 hod. veterinární prohlídka, losování

  9.00 hod. zahájení zkoušek, odjezd do honitby
cca 16.00 hod. společný oběd, vyhlášení výsledků

mailto:vycvikarkchls@seznam.cz


Podmínky účasti:

 Zkoušky jsou pořádány pro všechna plemena psů sdružená v KCHLS.

 Přihlášky zasílejte do 17. září 2019.
 Vložné, které činí na zkoušku 1.400,- Kč (pro členy KCHLS platí 

sleva 50% tj. Kč 700,-), zasílejte online přes web KCHLS nebo 
převodem na účet KCHLS pod těmito údaji:

                 číslo účtu:      2200978600/2010
  variabilní symbol:     777

specifický symbol: (údaj odpovídající datu zkoušky) 06102019
zpráva pro příjemce: příjmení majitele + druh zkoušky

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

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

 Na zkouškách se bude posuzovat podle příslušného Soutěžního řádu ČMKJ pro
dané plemeno platného od 1. 1. 2015. Při získání I. ceny může být nejlepšímu
jedinci každého plemene přiznán titul CACT, druhému jedinci v I. ceně pak res.
CACT. Osvědčení o lovecké upotřebitelnosti obdrží pes, který složí úspěšně celé
zkoušky a majitel (resp. vůdce) o vydání potvrzení požádá.

 Ke  zkouškám  nebudou  připuštěny  háravé  feny  a  psi  nemocní!  Vůdce  musí
předložit  očkovací  průkaz,  kde bude uveden platný záznam o očkování  proti
vzteklině. Rovněž nebude ke zkouškám připuštěn jedinec, jehož majitel nebude
moci prokázat jeho totožnost. 

 Na základě rozhodnutí výboru KCHLS se zkoušky uskuteční pouze v případě,
bude-li v termínu uzávěrky přihlášeno alespoň 10 psů. V případě, že se zkoušky
neuskuteční, bude startovné vráceno.



Informace pro účastníky:

Na místo srazu se dostanete po průjezdu Městcem Králové (směr Nový
Bydžov) odbočíte cca 500 m za železničním přejezdem z hlavní silnice
vlevo  směr  Sloveč,  za  Slovečskou  hospodou  odbočíte  z hlavní  silnice
mírně vpravo na Kamilov, kde jistě najdete Kulturní dům.

Stravování zajištěno.

Na hojnou účast chovatelů loveckých slídičů, retrieverů a příznivců
myslivecké kynologie se těší pořadatelé!


	Přihlášky zasílejte do 17. září 2019.

