Českomoravská kynologická jednota,
Klub chovatelů loveckých slídičů
a OMS Hradec Králové
ve spolupráci
s redakcí časopisu Svět myslivosti

pořádají

ve dnech 9. a 10. srpna 2014

KLUBOVÉ PODZIMNÍ ZKOUŠKY
(CACT)
a
KLUBOVÉ SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY
Z VODNÍ PRÁCE (CACT)
slídičů a retrieverů
jako 11. ročník soutěže

o Pohár Světa myslivosti
v honitbě MS Kosičky

Ředitel zkoušek :

Jaroslav Halda

Správce zkoušek :

Milan Kříž

Sbor rozhodčích :

deleguje ČMKJ Praha

Veterinární služba :

MVDr. Stanislav Suchánek

Program :
9.8.2014 sobota
8.00 hod.
PZ retrieverů a
8.30 hod.
SVP slídičů
9.00 hod.
*)
cca 16.00 hod.
10.8.2014 neděle
8.00 hod.
SVP retrieverů a
8.30 hod.
PZ slídičů
9.00 hod.
cca 15.00 hod.
*)

sraz účastníků u Třesického rybníka
veterinární prohlídka
plnění disciplin PZ, SVP
společný oběd, vyhlášení výsledků 1. dne
sraz účastníků u Třesického rybníka
veterinární prohlídka
plnění disciplin SVP, PZ
společný oběd, vyhlášení výsledků 2. dne
a 11. ročníku soutěže o Pohár Světa myslivosti

*) rozdělení zkoušek do obou dnů může být upřesněno podle skutečného počtu
přihlášených dle plemen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potvrzuji přijetí přihlášky Vašeho psa
…………………………………………………………………………………….. ke KPZ
Potvrzuji přijetí přihlášky Vašeho psa
…………………………………………………….…..…………………………ke KSVP
Ing. Jan Horyna
výcvikář KCHLS

Podmínky účasti:
1.

2.

Zkoušky jsou pořádány pro všechna plemena sdružená v KCHLS a konají se za
každého počasí. Vložné na podzimní zkoušky i SVP zkoušky je shodný a činí
1.200.- Kč pro každou zkoušku, pro členy KCHLS je sleva a platí 600.- Kč/1
zkouška a musí být zaplaceno složenkou na adresu: Ing. Jan Horyna, K lukám
649, 142 00 Praha 4 – Libuš ( 731 628 161) nebo na účet KCHLS pod těmito
údaji:
číslo účtu:
22937531/0100
variabilní symbol:
777
konstantní symbol:
0558
specifický symbol údaj odpovídající datu zkoušky 09082014
zpráva pro příjemce: příjmení majitele + druh zkoušky.
Kopie stvrzenky o zaplacení stanoveného poplatku musí být přiložena
k přihlášce. Ve stejné výši je stanoveno i vložné na speciálních zkouškách z vodní
práce. Při presenci v den zkoušek jak v sobotu, tak v neděli bude vybírán ještě
poplatek Kč 200,- na zvěř a honitbu. Bude-li vůdce požadovat střelce zaplatí á
100,- Kč na každé zkoušky. Přihlášky zasílejte společně s kopií stvrzenky o
zaplacení stanoveného poplatku emailem na horjan@mmr.cz nebo obyčejným
dopisem do 25. července 2014 na adresu: Ing. Jan Horyna, K lukám 649, 142 00
Praha 4 – Libuš. Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení
předepsaného poplatku. Vložné je nevratné.

3.

Na zkouškách se bude posuzovat podle příslušného zkušebního řádu pro dané
plemeno platného od 1.1.2008 do 31.3.2014. Na obou zkouškách při získání I.
ceny může být nejlepšímu jedinci každého plemene přiznán titul CACT,
druhému jedinci v I. ceně pak res. CACT. Podle rozhodnutí konference KCHLS
se na klubových zkouškách neposuzuje plnění limitních disciplín. Hlasitost u
slídičů může být převzata z úspěšně absolvovaných klubových zkoušek. O využití
této možnosti rozhodne vrchní rozhodčí.

4.

Výsledky podzimních a speciálních zkoušek z vodní práce se sčítají do soutěže o
Pohár Světa myslivosti. Aby měli slídiči a retrievři stejné podmínky z důvodu
rozdílného počtu disciplin na podzimních zkouškách i speciálních zkouškách z
vodní práce, určí se pořadí v soutěži o Pohár Světa myslivosti (rovněž i na
zkoušce, kde běží slídiči a retrievři dohromady) podle procentuelního výsledku
daného jedince utvořeného z dosažených bodů a vztaženého k maximálnímu
počtu bodů v daném plemeni. V případě rovnosti takto stanovených procent se
pořadí určí podle nižšího součtu umístění na jednotlivých zkouškách.
Nerozhodne-li ani toto kritérium, určí se pořadí obdobně jako na jednotlivých
zkouškách dle zkušebního řádu (chovnost, věk, písmeno v abecedě).

5.

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.

6.

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:
Najdete nás na odbočce ze silnice E11 mezi Hradcem Králové a Chlumcem n. Cidl.,
směr Nový Bydžov. Místo srazu najdete podle orientačních směrovek - v prostorách
Třesického rybníka.

Stravování zajištěno.

Na hojnou účast chovatelů loveckých slídičů a retrieverů i příznivců myslivecké
kynologie se těší pořadatelé !
Za pořadatele:
Vlaďka Kolářová
jednatelka OMS Hradec Králové

Ing. Jan Horyna
výcvikář KCHLS

