
ČMKU, ČMKJ a Český pointer a setter klub 
ve spolupráci s OMS Kladno a MS Záhoří - Slatina 

pořádá dne 8. 5. 2020 v oblasti Blevice 
 

Jarní pohár ČPSK se zadáním titulu CACT 

Sraz účastníků: v 8 hodin - Blevice, restaurace „U Primasů“(na návsi). GPS: 50°12'35.892"N 14°14'8.917"E 
Soutěž bude zahájena v 9,00 hod. Občerstvení včetně snídaně je zajištěno. 
 

Zkušební řád: Jarní pohár ČPSK.  
K dispozici na www.pointer-setter.cz, rubrika dokumenty - pravidla - zkušební řády zkoušek a soutěží 
 

Skupina: angličtí ohaři       Zadávané tituly: CACT, res.CACT pro plemena anglických ohařů 
 

Zadávaná ocenění: Pohár ČPSK pro vítěze soutěže a Pohár Ireny Rafalské pro nejlepšího irského setra. 
 

Rozhodčí: Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.  
 

Startovné: Kč 800, členové ČPSK Kč 400. Startovné se hradí na účet ČPSK č.: 35-340490 237/0100, variabilní symbol 8520 a 
klubové číslo (pokud nejste členy klubu, pouze 8520 a do poznámky uveďte své jméno). Počet startujících je omezen na 16 psů 
(2 skupiny). Uzávěrka přihlášek je 14 dní před konáním soutěže. Přihláška je platná doručením přihlášky a zaplacením 
startovného. Později doručené nebo zaplacené přihlášky nebudou akceptovány. K přihlášce připojte fotokopii průkazu původu 
psa/feny. 
 

Pověřená osoba (přihlášky + informace):  Eva Straková,Vítkovská 199, 463 31 Chrastava 
tel.: 731 463 306, e-mail: seva.strakova@seznam.cz 

Veterinární podmínky: 
Všichni psi, kteří se chtějí zkoušky zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z ČR 
musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi 
pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky 
dané platnými nařízeními Evropského Parlamentu a Rady Evropy. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí zkoušky 
zúčastnit. 
 

Všeobecná ustanovení: Pořádající organizace neodpovídá za případné uhynutí nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené 
psem během akce. Zkoušky se konají podle zkušebního řádu pro Jarní pohár ČPSK a těchto propozic. Na zkouškách (soutěži) se 
nezadává lovecká upotřebitelnost. 
 

 


