
ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů 

Ve spolupráci s AMČR, 

Třeboňské lesy a rybníky 

A LČR lesní správa Třeboň 

pořádají 

VIII. ROŽMBERSKÝ POHÁR 

Všestranné zkoušky z přinášení retrieverů 
se zadáním titulu CACT a Res. CACT 

zkušebního řádu ČMKJ platného od 1.1.2015 

15.-16.10.2016 

 

 

 
 

Ředitel zkoušek:  Ing. Jan Kubeš  

Správce zkoušek:  Ing. František Korda 

Ekonom:   Petr Krutský 

Hlavní rozhodčí:  Ing. Jan Horyna 

Program :  

14.10.2016 

18.00 – 19.00 hod.  presence – penzion „Kosky“ viz mapa 

19.00 – 19.30 hod.  porada rozhodčích 

19.30 – 20.30 hod.  zahájení zkoušek, rozlosování  

15.10.2016 

08.00 - 08.30 hod.  zahájení zkoušek – Schwarzenberská Hrobka Domanín 

08.30 – 09.00 hod         odjezd na Pergolu u Sv. Víta 

09.00 - 14.00 hod.  posuzování v honitbě  

16.10.2016 

08.00 - 15.00 hod.  posuzování v honitbě  

16.30 - 17.30 hod.   vyhlášení výsledků - penzion „Kosky“ viz mapa 

  

 

 

Poplatek za zkoušky  2400.- Kč,  pro členy KCHLS sleva 1200,- Kč 

je nutné uhradit na účet: 

číslo účtu:  710772339/0800 

 variabilní symbol: 777 

 konstantní symbol: 0558 

 specifický symbol: 15102016 

 zpráva pro příjemce: příjmení majitele + Rozmbersky pohar 

 

Poplatek zahrnuje polední stravu pro vůdce 
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 1.10.2016. 
Bez doložení tohoto startovního poplatku nemůžete být zařazeni na startovní listinu!!! 

 Při presenci v den zkoušek bude vybírán ještě poplatek 200,- Kč na zvěř. 

 

Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení předepsaného poplatku. 

Vložné je nevratné.  

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

http://www.pistina.net/
http://www.pistina.net/
mailto:zkousky@kchls.cz
mailto:zkousky@kchls.cz
http://www.kchls.cz/


 

 

PODMÍNKY PRO ÚČAST: 

 

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

retrieverů. Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky 

pro účast na zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny v Soutěžním řádu ČMKJ. 

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.   

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

4. Na zkouškách se bude posuzovat podle Soutěžního řádu ČMKJ (platného od 1. 1. 2015) pro dané 

plemeno!  

5. Vůdci se dostaví na zkoušky včas, vhodně ustrojeni a s pomůckami pro vedení psů na daných 

zkouškách. Vůdci bude přidělen střelec pořadatelem za úhradu 100,- Kč. 

6. Titul CACT (res. CACT) může být přiznán jedinci, který dokončí zkoušky v I. ceně 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. 

7. Loveckou upotřebitelnost získá každý úspěšný účastník, pokud si o vystavení potvrzení požádá 

8. Pořadatel má právo, bez sdělení důvodu, odmítnout přihlášku na tyto zkoušky. O tomto svém 

rozhodnutí musí informovat vůdce (majitele) psa, nejpozději 10 dnů před konáním zkoušek 

 

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 se zkoušek se mohou jen ti psi, kteří prošli vstupní kontrolou a kteří 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 konání zkoušek bude zajištěna veterinární pohotovost. 
 

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 bude přidělen střelec pořadatelem za úhradu 100,- Kč.        

 

                 


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

Poplatek za startovné je nevratný. 

 

 

 

Ubytování účastníků zkoušek:  

Penzion Kosky,Kosky 158, Chlum u Třeboně 
, Mobil: +420 724996849, www.kosky.wgz.cz 

nebo  

v některých kempech http://www.trebon-mesto.cz/index.php?l=cz&p=83&r=0, 

penzionech http://www.trebon.net/index.php?l=cz&p=70&r=0 

či hotelích v okolí http://www.hotel-ubytovani.com/hotely-penziony-Trebon.htm 

  

 

http://www.trebon-mesto.cz/index.php?l=cz&p=83&r=0
http://www.trebon.net/index.php?l=cz&p=70&r=0
http://www.hotel-ubytovani.com/hotely-penziony-Trebon.htm


Sraz účastníků zkoušek je 14.10.2016 v 18.00 hod. v Penzionu „Kosky“ 

GPS:  48.9496539N, 14.8847733E 

http://www.mapy.cz/s/8pep 

 
  
 

Zkoušky v Třeboni probíhají v okolí Pergoly u Sv. Víta 

 
 

 
 

 

 

 
 

Přejeme mnoho úspěchů! 
Na hojnou účast chovatelů retrieverů i příznivců myslivecké kynologie se těší pořadatelé!  

 

http://www.pistina.net/

