ČMKU - ČMKJ

Klub bretaňských ohařů z.s.
pořádají ve spolupráci
s OMS Chrudim, MS Krouna – Otradov, Obec Předhradí, Domov na Hradě Rychmburk a
Smečka-rychmburk.cz
dne 5.- 6. 8. 2017
v Předhradí

Dvoudenní soutěž v polní a vodní práci ohařů /podle pravidel pro ZV a SVP/ se zadáváním
CACT, res.CACT

„O pohár hradu Rychmburk“
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje

JUDr. Martina Netolického, Ph.D.
Akce je vypsána pro plemena ohařů, sdružená v Klubu bretaňských ohařů, z.s. a pro všechna
plemena VII. skupiny FCI. Polní práce se zkouší dle pravidel pro ZV ohařů v platném znění,
vodní práce se zkouší podle pravidel pro SVP (ohaři) v platném znění. Soutěž musí ohař
dokončit, i když obdrží vylučující známku a nezasáhne do konečné klasifikace.
Ředitel zkoušek:
Správce zkoušek:
Ekonom:

Jiří Plecháček
Michal Rybenský
Ing. Soucha Svatopluk

Program:
Sraz po oba dva dny
8:00 – Hrad Rychmburk – obec Předhradí
hrad GPS: N 49° 50' 09.0" E 16° 02' 34.8"
Přejímka psů:
8:00 – 8:30
Zahájení akce po oba dva dny:
8:45
Odjezd do pole, k vodě, posuzování:
9:00
Předpokládané ukončení:
16:00 - 17:00
Ukončení: restaurace " Barandov" obec Otradov - GPS: 49.7933425N,
16.0435036E

Doprovodný program 5.8.2018 začátek v 9:00 . Ukončení 15:00
Pro klienty v Domově na Hradě Rychmburk a děti doprovodný program v soutěži „ Poznej svoji příroduMyslivost z.s.
Canisterapie aneb terapie za pomoci psů - léčebný kontakt psa a člověka.
Sokolnictví je jeden z nejstarších způsobů lovu. Ukázky výcviku dravců.

Termíny pro uzávěrku přihlášek:
4. července 2017
Adresa pro zaslání přihlášek:
Lada Hadašová, Předhradí 50, 53974, tel.č.605749590,
e-mail: laqa@seznam.cz
Poplatky/startovné:
2000,-Kč pro účastníky, kteří nejsou ani členy KBO, z.s. ani členy
ČMMJ, z.s., 1000.- Kč pro členy KBO, z.s. / členy ČMMJ, z.s.

Startovné je nutné uhradit do data uzávěrky na účet: 530227309/0800.
Bez doložení startovního poplatku nelze účastníka zařadit na startovní listinu.
variabilní symbol:
Tetovací číslo psa nebo konečné čtyřčíslí čipu
konstantní symbol:
3558
specifický symbol:
Číslo mobilu
zpráva pro příjemce: jméno, příjmení majitele psa či feny, město
Kopie dokladu o zaplacení stanoveného poplatku musí být přiložena k přihlášce, kterou zašlete na
adresu pořadatele nejpozději do 4.7.2017.
Kontakt na pořadatele, kontaktní osobu:
Jiří Plecháček, Předhradí 50, 53974, mob. 736186894, e-mail: Plechacekjirka@seznam.cz
Veterinární podmínky:
• Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví.
• Zúčastnění psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí
mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.
• Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem
pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady
998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Všeobecná ustanovení
• Zkoušky se konají za každého počasí.
• Pokud pes uspěje, získá loveckou upotřebitelnost.
• Ke zkoušce nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast.
Tyto podmínky jsou uvedeny v platném Zkušebním řádu pro lovecké psy.
• Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde
bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.
• Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec
musí být označen viditelným tetováním nebo čipem).
• Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.
• Pořadatel neručí za ztrátu psa, jeho úhyn během akce, ani za škody psem způsobené.
• Zadávání čekatelství šampionátu CAC a dalších titulů se řídí předpisy ČMKU a klubu.
• Vítěz soutěže „O pohár Hradu Rychmburk“ bude vyhlášen na závěr zkoušek dne
6.8.2017.

Všeobecné pokyny:
Vůdce musí být vybaven: vodítkem přes rameno, průkazem původu předváděného psa,
očkovacím průkazem nebo PET pasem, musí znát zkušební řád a musí být odpovídajícím
způsobem ustrojen. Vůdci, který nebude mít střelnou zbraň, nebo nevlastní lovecký lístek
bude přidělen střelec proti úplatě 100,-Kč /den. Požadavek na přidělení střelce je třeba doplnit na
přihlášku k soutěži.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo za ztrátu psa. V případě nekonání zkoušek
z vyšší moci se startovné nevrací.
Ubytování si musí zajistit každý účastník sám.
PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ!

