
Českomoravská kynologická jednota – Klub chovatelů českých fousků, z.s., pořádá 

ve spolupráci s ČMMJ, z.s. OMS Pardubice a MS Horka Černčice, okr. Náchod 

 

 I. ROČNÍK SOUTĚŽE O POHÁR STAROSTY ČERNČIC 

 

Klubové podzimní zkoušky ohařů (CACT, res.CACT) pro všechna plemena 

kontinentálních a anglických ohařů zastřešená chovatelskými kluby v ČR  

 a 

Klubové zkoušky z vodní práce ohařů 

 

dle ZŘ ČMMJ dne 14. března 2014, ve znění dodatku č. 1/2015 schváleného Sborem 

zástupců ČMMJ, dne 6. června 2015 (úplné znění), účinného od 26. července 2015. 

 

ČERNČICE  19.- 20.8.2017 
 

 

Ředitel zkoušek:                 Ing. František Kerda 

Správce zkoušek:               Václav Zítko  

Ekonom:                             Ing. Eva Pavlíková 

 

Rozhodčí:                            deleguje na návrh KCHČF ČMKJ 

 

Program 19.8.2017: 

07,00-08,00                        Sraz účastníků soutěže, presence v  

                                           pohostinství u Plašilů Černčice 

07,30-08,30                        Porada rozhodčích 

08,30-09,00                        Rozlosování, zahájení 

09,00-17,00                        Přejezd do honitby a posuzování 

Program 20.8.2016 

07,30-08,00                         Porada rozhodčích 

08,00-16,00                         Zahájení, přejezd do honitby a posuzování 

17,30-18,30                         Zakončení a vyhlášení výsledků 

 

Poplatek za zkoušky, 2x 1600,-Kč pro nečleny KCHČF, z.s. a ČMMJ, z.s., 

pro členy KCHČF, z.s. a ČMMJ, z.s.  sleva, 2x 800,-Kč, je nutné uhradit na účet: 

číslo účtu:                         2700549132/2010 

variabilní symbol:            Tetovací číslo psa 

konstantní symbol:           3558 

specifický symbol:           Číslo mobilu 

zpráva pro příjemce:        Jméno, příjmení majitele psa či feny, město 

 

Poplatek zahrnuje polední stravu pro vůdce po oba dny. Kopie dokladu o zaplacení 

stanoveného poplatku musí být přiložena k přihlášce, kterou zašlete na adresu: 

fkerda@seznam.cz  nebo Ing.František Kerda, 28.října 16, 53003 Pardubice IV, 

tel.:776554055 nejpozději do 1.8.2017 

 

 

mailto:fkerda@seznam.cz


Bez doložení startovního poplatku nemůžete být zařazeni na startovní listinu!!! 

Při prezenci první den soutěže bude vybírán ještě poplatek 2x 100,-Kč na zvěř. 

Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení poplatku. Vložné je nevratné. 

Podmínky soutěže 

Zkouší se podle ZŘ ČMMJ dne 14. března 2014, ve znění dodatku č. 1/2015 schváleného 

Sborem zástupců ČMMJ, z.s. konaným dne 6. června 2015 (úplné znění), který nabyl 

účinnosti dne 26. července 2015 pro zkoušky ohařů. Zúčastnit se mohou všechna plemena  

skupiny  FCI VII., CACT, res. CACT může být zadán pouze na KPZ . 

Soutěž je dvoudenní a skládá se z KPZ a KZVP ohařů. 

Přihlásit se pouze na jedny zkoušky je možné jen v případě volných míst, přednost však 

mají uchazeči o celou soutěž.  
Platba je za každé zkoušky. Za každé zkoušky se vyhlašují výsledky, za KPZ navíc CACT, 

res.CACT.(vítěz jednotlivých zkoušek se nevyhlašuje). Vítěz Soutěže o pohár starosty 

Černčic se určuje za oboje zkoušky podle pořadí následovně. Sečte se pořadí u každého psa a 

pes s nejnižším součtem je Vítězem soutěže o pohár starosty Černčic. V případě stejného 

součtu má výhodu pes, který se umístil lépe na podzimních zkouškách. 

1. Za úspěšné absolvování KZVP a KPZ obdrží každý účastník „Potvrzení o složení zkoušky 

psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu původu psa. 

2. V případě, že z jedné zkoušky neuspěje, bude zapsána pouze ta zkouška, ve které uspěl. 

Veterinární podmínky: 

1. Předvedení psi musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni 

platným očkovacím průkazem dle § 6, odst. 3, písm. b, veterinárního zákona nebo 

platným pasem zvířete v zájmovém chovu. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích 

zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 

ze dne 26. 5.2003. 

2. Účastnit zkoušek se mohou jen ti psi, kteří prošli vstupní kontrolou a mají předepsané 

veterinární doklady (platné očkování proti vzteklině) 

3. Háravé feny, feny ve druhé polovině březosti a nemocní psi nebudou ke zkouškám 

připuštěni. 

4. Po dobu trvání zkoušek bude zajištěna veterinární pohotovost  

5. Všeobecné pokyny: 

            Vůdce musí být vybaven : vodítkem přes rameno, průkazem původu předváděného psa,   

            očkovacím průkazem nebo PET pasem, musí znát zkušební řád a musí být odpovídajícím  

            způsobem ustrojen. Vůdci, který nebude mít střelnou zbraň, nebo nevlastní lovecký lístek  

            bude přidělen střelec proti úplatě 100,-Kč./den. 

            Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo za ztrátu psa. 

 

           Ubytování účastníků zkoušek: si musí zajistit každý účastník sám. 

           Doporučení: 

           Hotelová ubytovna z- sport Nové Město nad Metují -Krčín tel.491470155 

           Pension Na Františku Nové Město nad Metují Družební 961, tel. 776622766 

           Pension Siesta Nové Město nad Metují - Vrchoviny 175,tel. 777754748 

           Novoměstský pension Nové Město nad Metují-Krčín, Kpt. Jaroše 469, tel. 723067596 

V těchto zařízeních Vás po předchozí dohodě ubytují i se psy!!! 

 

 

SRAZ ÚČASTNÍKŮ ZKOUŠEK JE 19.08.2017 V hostinci u Plašilů Černčice V 7.00 hod!!!! 

 

PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ! 

 

  


