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Propozice 
 

 

ČMKU - ČMKJ – ČMMJ OMS Přerov 

 

pořádají  ve spolupráci  s  KCHČF a MS Henčlov 

  

 dne 25.4.2021 v Henčlově, okres Přerov 

 

 

Klubové podzimní zkoušky ohařů 

 
 

se zadáním čekatelství (CACT, res.CACT) 

  

Seznam plemen, kterým je možno zadat čekatelství a tituly (při větším počtu plemen na zkouškách, 

soutěžích mohou být jmenovitá plemena vypsána i uznanými zkratkami):  

CACT, res. CACT je možno udělit všem plemenům kontinentálním a britským ohařům kromě plemen, které 

zastřešuje KCHHMO, a to: MOK, MOD, NDO, SHO, fríský ohař a pudlpointr.  

 

 

Program:  

 

Místo srazu:   areál Sokolovny Henčlov  

GPS: 49.4379150N, 17.3944475E 

Sraz účastníků:  25.4.2021 v 7,30 hodin  
 

7:30 sraz účastníků 

8:00-8:45 prezentace a veterinární přejímka psů 

8:45-9:00 porada rozhodčích 

9:00 zahájení zkoušek 

15:00 předpokládané ukončení zkoušek 

 

  

Termíny pro uzávěrku přihlášek: 1.4.2021 

  

 

Adresa pro zaslání přihlášek: 

 

E-mailem: omsprerov@seznam.cz 

 

Poštou či osobně:  

ČMMJ, z.s. okresní myslivecký spolek Přerov 

U Strhance 2179/2 

750 02  Přerov I - Město  



Poplatky/startovné 

 

Poplatek za jednoho psa činí 1.600 Kč. Přičemž majitelům psů, kteří jsou členy ČMMJ,z.s. nebo KCHČF je 

poskytnuta sleva 50%. Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením startovního poplatku hotově při jejím podání 

nebo bankovním převodem na číslo účtu 22535831/0100, jako var. symbol uveďte tetovací číslo psa (v případě, 

že má pes pouze čip, použijte posledních 8 čísel čipu) a do poznámky „KPZ 25.4.2021“ 

 

 

Kontakt na pořadatele, kontaktní osobu  

 

Ing. Hana Pírková, jednatelka 

Mobil: +420 703 346 211 

Email: omsprerov@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, soutěžích se bude posuzovat podle platného zkušebního nebo soutěžního řádu 

pro ohaře, platného od 1.1.2020.  

• Na zkouškách (soutěži) se zadává 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 (soutěžním 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.  

  

 

Doplňující informace: 

 

pověřená osoba:   Ing. Stanislav Hejník 

ředitel zkoušek:   Aleš Suchánek 

správce:   Jaroslav Peluha ml. 

pořadatelské zajištění:   členové MS Henčlov 

rozhodčí:    deleguje ČMKJ na základě návrhu KCHČF 

veterinární služba:   MVDr. Daniel Lang 

trubači:    Duo Nemo Henčlov 

 



 

Pořadí přijímání přihlášek 

Přijaty budou přednostně plemena ČF, v případě nenaplnění maximálního poštu účastníků bude startovní listina 

doplněna ostatními plemeny ohařů podle data podání přihlášky a zaplacení startovního poplatku. Případný výběr 

provede po uzávěrce výbor KCHČF.  

 

Odhlášení po uzávěrce 

Bude-li pes z jakýchkoliv důvodů ze zkoušek odhlášen po uzávěrce, není možné startovní poplatek vrátit! 

Náhradníkům, kterým nebude umožněna účast, bude startovní poplatek vrácen. 

 

Protest 

Vůdce může podat protest proti ohodnocení psa, jen tehdy, nebyl-li dodržen ZŘ. Protest musí podat písemně 

ihned po oznámení výsledku ocenění z jednotlivých disciplín na předepsaném tiskopisu. Protest bude projednán 

až po složení jistiny ve výši 1.000 Kč k rukám pověřené osoby pořadatele. Dodatečné stížnosti nebo námitky, 

či později vydaná písemná oznámení ze strany vůdce nebudou brána v úvahu. V případě neoprávněného 

protestu propadají peníze ve prospěch pořadatele. 

 

 

 

Mapa místa srazu – areál Sokolovny Henčlov 

 
 


