
 

 
ČMKU-ČMKJ 

 
pořádají ve spolupráci s Českým pointer a setter klubem z.s., OMS Mělník 

 a MS Kly – Tuhaň 
 

dne 4. 4. 2020 
 

v honitbě MS Kly – Tuhaň 
 

Klubové zkoušky vloh ohařů se zadáním čekatelství CACT/res. CACT 
(otevřené pouze pro plemena anglických ohařů) 

 
Seznam plemen, kterým je možno zadat čekatelství a tituly: Anglický setr, Gordon setr, Irský setr, 
Irský červenobílý setr, Pointer  
 
Program: 
8:00   sraz účastníků v Myslivně MS Kly-Tuhaň, katastr. obce Tuhaň 
8:00 – 9:00  prezence a veterinární kontrola  
9:00   zahájení zkoušek 
9:30 – 14:00 posuzování v honitbě 
14:00-15:00  zakončení a vyhlášení výsledků 
 
Termín pro uzávěrku přihlášek: 14. 3. 2020 
 
Adresa pro zasílání přihlášek: Jiří Hanč, Růžová 2292/42, 276 01  Mělník, e-mail xhancj@seznam.cz, 
                                                       tel. 724221918                                                         
 
Poplatky/startovné:  členové OMS Mělník  300 Kč 
   členové ČPSK   500 Kč 
   ostatní    700 Kč 
 
Startovné musí být zasláno současně s podáním přihlášky na účet 35-340490237/0100, do zprávy pro 
příjemce napiště jméno psa, doklad o zaplacení přiložte k přihlášce.  
Stravné (300 Kč), které zahrnuje snídani, svačinu a oběd, bude hrazeno ráno na místě.  
 
Kontakt na pořadatele: Jiří Hanč, Růžová 2292/42, 276 01  Mělník, e-mail: xhancj@seznam.cz,  
                                           tel. 724 221 918 
Rozhodčí: deleguje ČMKJ z.s. na návrh ČPSK 
 
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. 
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Všeobecná ustanovení: 
 

• Na zkouškách se bude posuzovat podle platného Zkušebního řádu ČMMJ ze dne 1.1.2020 

• Na zkouškách se nezadává lovecká upotřebitelnost. 

• Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na 
zkouškách (soutěžích). Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu dle kterého se bude 
zkoušet. 

• Vůdce musí při presenci 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 
označen viditelným tetováním nebo čipem).  

• Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. 

• Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI,ČMKU,ČMKJ a případně 
chovatelských klubů , zejména pak Řádem pro přiznání titulu Šampion práce FCI, Šampion 
práce ČR a doplňujícími předpisy.  

• Vůdce musí být sportovně myslivecky ustrojen a musí být vybaven pomůckami pro vedení psa. 
Vůdce, který nebude mít na zkouškách střelnou zbraň, musí tuto skutečnost oznámit 
pořadateli současně se zasláním přihlášky.  


