ČMKU - ČMKJ –
BEAGLE CLUB ČR
pořádají ve spolupráci
s ČMMJ, z.s., OMS Opava a Mysliveckým sdružením Halovec

dne 29. září 2018
v Mokrých Lazcích, okres Opava

KLUBOVÉ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ
se zadáním čekatelství CACT, res.CACT a titulu Klubový vítěz

Seznam plemen, kterým je možno zadat čekatelství a tituly:
Zkoušek se mohou účastnit všechna plemena honičů uznaná FCI.
Čekatelství CACT a Res.CACT může být zadáno plemenům : BEA a plemenům zasřešených v KCHH.
Program:
Sraz všech zúčastněných je dne 29. září 2018 v Mokrých Lazcích, okres Opava,
myslivecká chata „ LESANKA ‘‘, GPS: 49°54'51.563"N, 18°1'47.758"E
Do 9:00 sraz všech účastníků zkoušek
9:00 – 9:30 veterinární přejímka
9:30 zahájení zkoušek
cca v 16:00 vyhlášení výsledků
Termíny pro uzávěrku přihlášek: 15. září 2018
Poplatky/startovné:

900,- Kč pro členy Beagle clubu ČR
1200,- Kč pro ostatní přihlášené ( nečleny Beagle clubu ČR )

Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením předepsaného poplatku převodem na účet Beagle clubu ČR: č.ú.
2701386507/2010 (Fio banka), variabilní symbol – číslo zápisu přihlášeného psa, specifický symbol 6.

Přihlášky na zkoušky viz. ODKAZ, společně s kopií výpisu o zaplacení posílejte na
email: predseda.beagleclub@seznam.cz
Kontakt na pořadatele, kontaktní osobu:
Eva Cenková
Doškův mlýn 118, Mokré Lazce
74762
Tel: +420 608870080
Email: predseda.beagleclub@seznam.cz

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.
Všeobecná ustanovení:
 Na zkouškách se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu ,,ZŘ pro zkoušky honičů“.
 Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost.
 Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na
zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu pro lovecké psy či daná plemena.
 Vůdce musí 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).
 Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.
 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.
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic a právo v případě malého počtu přihlášek
zkoušky zrušit
 Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána, občerstvení je zajištěno
 Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatele

