ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE, z. s.
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA, z. s.
KLUB KARELSKÝCH MEDVĚDÍCH PSŮ A LAJEK, z. s.
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z. s.
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK ČMMJ PRAHA – VENKOV

Pořádají dne 6. 5. 2018 v honitbě Stříbrná Skalice

Barvářské zkoušky honičů se zadáváním titulů CACT, res. CACT
Program:
08.30 – 08.45 hod. přejímka psů
08.45 – 09.00 hod. zahájení zkoušek
Delegace rozhodčích bude provedena na návrh KKMPL, z. s. sekretariátem
ČMKJ, z. s.
Poplatky:
1.000,- Kč za jednoho psa člen KKMPL v první uzávěrce
+200,- Kč za jednoho psa pro nečlena KKMPL v první uzávěrce
Uzávěrka přihlášek:
První uzávěrka přihlášek je 25. 3. 2018 , druhá uzávěrka přihlášek je 10. 4. 2018
Vyplněné přihlášky včetně kopie rodokmenu a přílohy rodokmenu zasílejte na adresu Pavel
Škarda, Kostelní Střimelice 75, 281 63 Kostelec n. Č. Lesy nebo e-mailem na adresu:
skardastrimelice@seznam.cz . Pro posouzení platby v uzávěrce je rozhodující datum
poštovního razítka nebo odeslání e-mailu, platbu za zkoušky posílejte na účet KKMPL, z. s.
číslo 277839132/0300, jako variabilní symbol uvádějte číslo svého mobilního telefonu, pokud
nemáte, uvádějte jméno psa. Ředitel zkoušek může odmítnout přijetí přihlášky pokud tato
neodpovídá předpisům, není řádně vyplněna, není není přiložen doklad o zaplacení. Před
zaplacením je potřeba si ověřit, telefonicky nebo mailem, zda je ještě volné místo. Platba
v místě zkoušky není možná. V případě neúčasti z jakéhokoliv důvodu je platba nevratná.

Veterinární podmínky:

1. Psi musí mít platný Pas zvířete v zájmovém chovu nebo Očkovací průkaz obsahující
záznamy veterinárního lékaře o provedení předepsaných vakcinací, popř. další
zdravotní záznamy.
2. Psi musí mít platné očkování proti vzteklině, psince, infekční hepatidě, parvovirozé a
leptospiroze v časovém rozmezí 30 dnů až do doby vypršení expirace použité vakcíny,
potvrzené v průkazu nebo pasu veterinárním lékařem.
3. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého
nebezpečných nákaz přenosných na masožravá zvířata.

Všeobecná ustanovení:
1. Zkoušky se konají podle Zkušebního řádu ČMMJ, platného od 1. 4. 2014 ve znění
Doplňku z roku 2015. Na zkouškách se bude zadávat lovecká upotřebitelnost podle
Vyhl. Č. 362/2013 Sb. – Dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem
zraněné spárkaté zvěře.
2. Zkoušek se mohou zúčastnit všechna plemena psů, která připouští legislativa.
3. Čekatelství CACT, res. CACT může být zadáno plemenům: KMP, ZSL, REL, VSL.
4. Tituly nejsou nárokové a zadávají se dle platných předpisů.
5. Vůdce je povinen dodržet přejímací dobu a plně zodpovídá za případné škody
způsobené psem.
6. Volné pobíhání psů je zakázáno.
7. Všichni účastníci zkoušek jsou povinni dodržovat ustanovení Řádu na ochranu zvířat
při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů.
8. Ze zkoušek jsou vyloučeny háravé feny, feny březí více jak 30 dnů a feny do 50 – ti
dnů po porodu.

Doklady potřebné pro účast na BZH:
- Platný průkaz původu psa
- Platný očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu

Sraz všech účastníků je v 08.15 hod. u chaty MS Kňour GPS:
49.9208333N, 14.8076497E, Kostelní Střimelice.

Pavel Škarda – 721 319 771
Ředitel zkoušek.

