Klub krátkosrstý ohař ČR, ČMKJ, ČMMJ, OMS Hradec
Králové a MS Mžany
pořádají
dne 7. května 2017 (neděle)

zkoušky vloh ohařů (CACT)
uzávěrka přihlášek je 1. května 2017
Organizační výbor: členové MS Mžany, za KKO ČR Jiří Drábek.
Rozhodčí: deleguje ČMKJ
Odpovědná osoba: Jiří Drábek
Ředitel zkoušek: Břetislav Hnízdil
Správce zkoušek: Martin Hrubý
Program :
7,30 - 08,00 hodin – sraz účastníků a rozhodčích v myslivně MS Mžany
08,30 hodin – rozlosování
09,00 hodin – slavnostní zahájení a odjezd dle vylosovaných skupin do revíru
17,00 hodin – ukončení a vyhlášení výsledků
Podmínky ZV:
- Zkoušek se mohou zúčastnit psi a feny loveckých plemen ve smyslu ZŘ, všeobecná
část platných zkušebních řádů
- ZV se budou posuzovat dle zkušebního řádu pro ohaře, platného od 1.4.2014
- Čekatelství CACT a r.CACT může být zadáno všem plemenům britských a
kontinentálních ohařů, vyjma plemen výmarský ohař krátkosrstý a výmarský ohař
dlouhosrstý
Organizační pokyny :
- Vůdce z ČR, člen KKO zaplatí startovné ve výši 500,- Kč.
- Ostatní účastníci zaplatí poplatek 700,- Kč.
- Vůdce se dostaví včas, se zbraní a myslivecky nebo sportovně oděn.
- Pořádající organizace nepřijímá záruky za případné uhynutí nebo ztrátu psa a neručí
za škody způsobené psem během celé akce.
- Psi musí být klinicky zdraví. Psi, pocházející z ČR, musí být doprovázeni platným
očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá
zvířata. Psi z členských států EU musí splňovat podmínky Prováděcího nařízení Komise
(EU) č. 577/2013/EC ze dne 28. 6. 2013 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
576/2013/EC ze dne 12. 6. 2013
Za škody způsobené psem, případně jeho ztrátu nemá pořadatel odpovědnost.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Jiří Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice
Mob: 775 672 076
e-mail: zmesinskehajovny@seznam.cz
Startovní poplatek uhraďte ve prospěch účtu u KB v Benátkách nad Jizerou nebo na místě.
Číslo účtu: 43 – 1533800267 / 0100, variabilní symbol – 07052017, do zprávy pro příjemce
prosím uveďte celé jméno psa/feny.
Radomír Podolský
Jednatelka OMS Hradec Králové

Stanislav Šafář
předseda KKO
www.klubkratkosrstyohar.cz

