
   ČMKU - ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů 

pořádá ve spolupráci s AMČR 

a Lesy Hluboká nad Vltavou 

 Mezinárodní Field Trial Retrieverů  
se zadáním titulu CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT 

dle reglementu FCI a soutěžního  řádu ČMKJ platného od 1.1.2015 

Bažantnice Hluboká nad Vltavou - 16.1.2016 

 

 

 
 

Ředitel zkoušek: Ing. Jan Kubeš  

Správce zkoušek: Ing. František Korda 

Ekonom:   Petr Krutský  

Hlavní rozhodčí: Miroslav Pecháček 

Rozhodčí:                       Fons Exelmans (BE),  Roy Tomlinson (UK) 

                                         

Program: 

8.00 h. sraz – Bažantnice Borek – Hluboká nad Vltavou 

8.00 h. –  8.30 h. porada rozhodčích  

8.30 h. –  8.45 h. slavnostní zahájení a přesun do honitby 

9.00 h. – 14.00 h. posuzování v honitbě 

16.00 h. – 17.00 h. vyhlášení výsledků 

 

 

 

Poplatek za zkoušky  2300.- Kč 
je nutné uhradit na účet: 

číslo účtu:  710772339/0800 

 variabilní symbol: 777 

 konstantní symbol: 0558 

 specifický symbol: 16012016 

 zpráva pro příjemce: příjmení majitele + FTR Hluboka 

 

Poplatek nezahrnuje polední stravu pro vůdce 
Kopie dokladu o zaplacení stanoveného poplatku musí být přiložena k přihlášce, 

kterou zašlete na adresu:      fieldtrial@kchls.cz  

   

Michaela Tomcová,  tel. +420 731 166 887 

nejpozději do 8.1.2016. 
Bez doložení tohoto startovního poplatku nemůžete být zařazeni na startovní listinu a Vaše místo 

bude přenecháno rezervnímu psovi. 

  

 

Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení předepsaného poplatku. 

Vložné je nevratné.  

 

Formulář přihlášky si můžete stáhnout ze stránek KCHLS na adrese www.kchls.cz. 

mailto:fieldtrial@kchls.cz
http://www.kchls.cz/


 

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. 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). 

3. Háravé feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou připuštěny ke zkouškám. 

  

PODMÍNKY PRO ÚČAST: 

 

1. Zkoušky se konají za každého počasí. Zkoušek se mohou účastnit jedinci všech plemen retrievrů. 

Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na 

zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu pro lovecké psy. 

2. Zejména nebudou ke zkouškám připuštěny háravé feny a psi nemocní! Vůdce musí předložit  

průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude uveden záznam o platném 

očkování proti vzteklině. Rovněž nebude ke zkouškám připuštěn jedinec, jehož majitel nebude moci 

prokázat jeho totožnost.  (Čtečka pro čipované psy je v klubu k dispozici). 

3. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. 

4. Na zkouškách se bude hodnotit se dle reglementu FCI. (Příslušný reglement byl schválen 

předsednictvem FCI v dubnu 2011 v Římě a vstoupil v platnost 1. 9. 2011) – viz soutěžní řád 

ČMKJ platný od 1.1.2015 

5. Vůdci se dostaví na zkoušky včas, vhodně myslivecky ustrojeni. Vůdce musí znát platný soutěžní 

řád ČMKJ pro dané plemeno. 

6. Titul CACIT (res. CACIT) může být přiznán jedinci, který dokončí zkoušky a umístí se ve na 

prvním resp. druhém místě. Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon a 

je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá či nikoliv. 

7. Titul CACT (res. CACT) může být přiznán jedinci, který dokončí zkoušky a umístí se ve svém 

plemeni na prvním resp. druhém místě. Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za 

mimořádný výkon a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá či nikoliv. 

   

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

Poplatek za startovné je nevratný. 

 

Všeobecné pokyny:  

Na zkouškách se bude hodnotit se dle reglementu FCI. (Příslušný reglement byl schválen 

předsednictvem FCI v dubnu 2011 v Římě a vstoupil v platnost 1. 9. 2011) – viz soutěžní řád 

ČMKJ platný od 1.1.2015 

 

Vůdce musí být vybaven :  

     průkazem původu psa, nebo pracovní knížkou psa 

     očkovacím průkazem, nebo PET pasem  

     musí znát soutěžní řád a musí být mysliveckým způsobem ustrojen.  

  Soudcovskou tabulkou ze zkoušek lovecké upotřebitelnosti, kterou lze prokázat známka z           

disciplíny "Přinášení kachny z hluboké vody".  

 

Sraz účastníků zkoušek je 16.1. 2016 v 8.00 hod v areálu bažantnice Borek. 

GPS:  49°2'51.755"N, 14°24'30.322"E 

 

 

  

Přejeme mnoho úspěchů! 

Na hojnou účast chovatelů retrievrů i příznivců myslivecké kynologie se těší pořadatelé!  


