
ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů  
pořádá ve spolupráci 

MS Společný háj Záhoří a MS Slap Chuchelna 

VII. Severočeské A'KA DERBY retrieverů 
Klubové podzimní zkoušky a Klubové zkoušky z vodní práce 

 ('ominace pro DERBY ČR 2016 - KZPR) 
Oboje zkoušky se zadáním titulu CACT a res. CACT 

dle platného soutěžního  řádu ČMKJ platného od 1.1.2015 
Záhoří     13.06. – 14.06.2015 

 

 

 
Ředitel zkoušek :  Jakub 'oll  

Správce zkoušek : Milan 'osek  
Ekonom : Petr Krutský 
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna 

 

Program 13.06.2015: 

08.00 – 08.30 hod. 
Sraz účastníků v klubovně  
MS Společný háj Záhoří 

08.30 – 09.00 hod. Presence a porada rozhodčích 
09.00 – 09.30 hod.  Zahájení, rozlosování  
09.30 – 16.00 hod.  Přejezd do honitby a posuzování 
 

Program 14.06.2015:  
08.00 – 08.30 hod. Sraz účastníků 
08.30 – 09.00 hod. Porada rozhodčích 
09.00 – 15.00 hod.  Přejezd do honitby a posuzování 
17.00 – 17.30 hod.  Zakončení a vyhlášení výsledků  

 
Poplatek za zkoušky  2x 1400.- Kč,  pro členy KCHLS sleva 2x 700,- Kč 

je nutné uhradit na účet: 
 

číslo účtu:  710772339/0800 
 variabilní symbol: 777 
 specifický symbol: 13062015 
 zpráva pro příjemce: příjmení majitele + SC Derby 

 
Poplatek zahrnuje polední stravu pro vůdce po oba dny 

Kopie dokladu o zaplacení stanoveného poplatku musí být přiložena k přihlášce, 
kterou zašlete na adresu:   zkousky@kchls.cz   nebo   

Petr Krutský, Turkovická 409, 251 65 Ondřejov, tel. 602 369 906, 
nejpozději do 30.5.2015. 

Bez doložení tohoto startovního poplatku nemůžete být zařazeni na startovní listinu!!! 
 Při presenci v den zkoušek bude vybírán ještě poplatek 2x 200,- Kč na zvěř. 

 
Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení předepsaného poplatku. 



Vložné je nevratné.  
Formulář přihlášky získáte na OMS příslušném vašemu bydlišti nebo si jej můžete stáhnout ze stránek 

KCHLS na adrese www.kchls.cz. 

Podmínky soutěže 

Zkouší se podle soutěžního řádu ČMKJ, platného od 1.1.2015 a to KZVP a KPZ. DERBY jsou dvoudenní zkoušky 
a skládají se z KPZ a KZVP. Přihlásit se pouze na jedny zkoušky je možné jen  v případě volných míst, 
přednost však mají uchazeči o celé Derby. Platba je za každé zkoušky. Za každé zkoušky se vyhlašují výsledky, 
CACT a Res. CACT . (Vítěz jednotlivých zkoušek se nevyhlašuje.) Vítěz Derby se určuje za oboje zkoušky podle 
pořadí následovně. Sečte se pořadí u každého psa a pes s nejnižším součtem je Vítězem příslušného derby. V 
případě stejného součtu má výhodu pes, který se lépe umístil na podzimních zkouškách. Prvních x psů* se 
kvalifikuje na DERBY ČR, které proběhne následující rok formou KZPR. Pokud se pes kvalifikuje z více Derby, 
platí kvalifikace z pořadí prvního, kde se kvalifikoval a postupuje další pes v pořadí. (*podle počtu uspořádaných 
DERBY.)  

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 pes neuspěje, bude zapsána pouze ta zkouška, ve které uspěl. 

Kvalifikace na Derby ČR 2016: 
Na Derby ČR 2016 se psi kvalifikují na jednotlivých Derby, pořádaných v roce 2015 tak, že plánovaný počet 
startujících na Derby ČR 2016 (24 psů) se dělí počtem uspořádaných Derby v roce 2015 a vznikne počet 
kvalifikujících se psů z jednotlivých Derby v roce 2015. Při 3 Derby se kvalifikuje 8 psů z každého, při 4 Derby  6 
psů, při 6- ti Derby to jsou 4 psi. Při 7 pořádaných Derby se kvalifikují první 3 psi z každého a následně 3 psi 
z kvalifikační tabulky, kteří se umístí na 22.-24. místě kvalifikační tabulky. Při 5-ti uspořádaných Derby je to 5 psů 
z prvních čtyřech Derby a 4 psi z pátého Derby. Pátý pes z posledního pátého Derby (dle data konání) se stává 1. 
náhradníkem bez ohledu na dosažený součet umístění a počet bodů. V případě, že některý pes se kvalifikuje z více 
Derby, nebo kvalifikovaný pes účast na Derby 2016 nepotvrdí v termínu, bude povolán další pes dle pořadí 
náhradníků. 
Pořadí náhradníků bude vytvořeno ze všech psů z jednotlivých Derby dohromady dle následujícího klíče: 

1. Součet umístění  KPZ + KZVP  ( nižší součet ) 
2. Součet bodů KPZ + KZVP  ( vyšší součet ) 
3. Vyšší počet bodů na KPZ 
4. Pokud výše uvedená kriteria nerozhodnou, bude se postupovat dle zkušebních řádů  
      ( chovnost, věk atd. ) 

V případě, že takto stanovenou nominací se nezíská počet 24 startujících psů, bude počet startujících doplněn o 
zájemce přihlášené bez kvalifikace. Seznam kvalifikovaných psů včetně náhradníků bude zveřejněn na webových 
stránkách KCHLS po skončení posledního Derby. 
 
Veterinární podmínky:  

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. 
V místě konání akce se mohou pohybovat jen ti psi, kteří prošli veterinární kontrolou a kteří mají předepsané 
veterinární doklady (potvrzení o očkování proti vzteklině).   
Háravé feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou připuštěny ke zkouškám. 
 

Všeobecné pokyny: 
Na zkouškách se bude posuzovat podle soutěžního řádu ČMKJ platného od 1.1. 2015 pro dané plemeno!  
Vůdce musí být vybaven:  

   vodítkem přes rameno,  

   průkazem původu 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.                         

                    

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



 

 

 

Ubytování účastníků zkoušek: (zajišťuje si každý účastník individuálně) 
http://www.mala-skala.cz/ 

 

Sraz účastníků zkoušek  v sobotu v 8.00 – 8.30 hod. v klubovně MS Společný háj Záhoří! 

50°36'45.714"', 15°16'16.169"E 

 

'a hojnou účast chovatelů retrieverů i příznivců myslivecké kynologie se těší pořadatelé! 


