
ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů 
pořádá ve spolupráci s MS Šárka 

II..  PPrraažžsskkéé  FFiittmmiinn  DDeerrbbyy  rreettrriieevveerrůů  
KKlluubboovvéé  ppooddzziimmnníí  zzkkoouušškkyy  

KKlluubboovvéé  zzkkoouušškkyy  zz  vvooddnníí  pprrááccee    
(Nominace pro Derby ČR 2017 – KZPR) 

Oboje zkoušky se zadáním titulu CACT a res. CACT 
dle Soutěžního řádu ČMKJ, platného od 1.1.2015 

DDiivvookkáá  ŠŠáárrkkaa  ––  22..  77..    aa    33..  77..  22001166  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ředitel zkoušek: Jana Lásková 
Správce zkoušek:  Antonín Král 
Ekonom:   Petr Krutský 
Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Horyna 

 
 

PPrrooggrraamm  ssoobboottaa    22..  77..  22001166  
08.00 – 08.30 hod.  Sraz účastníků   
                                                    Restaurace u kostela, Nebušická 491 
    (vchod po schodech z ulice K Noskovně),  
    Nebušice, Praha 6 
    GPS:  50°06'40.4"N, 14°19'30.5"E 
08.30 – 09.00 hod.  Prezence a porada rozhodčích 
09:00 –  09.30 hod.  Zahájení zkoušek a losování  
09.30 – 17.00 hod.  Přesun do honitby a posuzování 
 
PPrrooggrraamm  nneedděěllee    33  ..77..  22001166  
08.00 – 08.30 hod.  Sraz účastníků   
                                                    Restaurace u kostela (viz. program  2.7.2016) 
08.30 – 09.00 hod.  Prezence a porada rozhodčích 
09:00 –  09.30 hod.  Zahájení zkoušek a losování  
09.30 – 17.00 hod.  Přesun do honitby a posuzování 
17.00 – 18.00 hod.  Zakončení a vyhlášení výsledků 

 
 

Poplatek za zkoušky  2 x 1400.- Kč,  pro členy KCHLS sleva 2 x 700,- Kč, je nutné uhradit na účet: 
číslo účtu:  710772339 / 0800   variabilní symbol: 777 
konstantní symbol: 0558     specifický symbol: 02072016 
zpráva pro příjemce: příjmení majitele + Derby Praha 
 

Kopie dokladu o zaplacení stanoveného poplatku musí být přiložena k přihlášce, kterou zašlete na adresu: 

zkousky@kchls.cz nebo poštou: Petr Krutský, Turkovická 409, 251 65 Ondřejov, tel. 602 369 906 
nejpozději do 1155..  66..  22001166 

Bez doložení tohoto startovního poplatku nemůžete být zařazeni na startovní listinu!!! 
 Při prezenci v den zkoušek bude vybírán v hotovosti poplatek  2 x 200,- Kč na zvěř, popř. 2 x 100 Kč na střelce 

 
Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení předepsaného poplatku. Vložné (startovné) je nevratné.  

Formulář přihlášky je ke stažení na www.kchls.cz 

http://www.fitmin.cz/
http://www.kskbono.cz/
mailto:zkousky@kchls.cz
http://www.kchls.cz/


PPooddmmíínnkkyy  ssoouuttěěžžee  DDeerrbbyy  
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 2017, 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. 
 
KKvvaalliiffiikkaaccee  nnaa  DDeerrbbyy  ČČRR  22001177  
Na Derby ČR 2017 se psi kvalifikují na jednotlivých Derby, pořádaných v roce 2016 tak, že plánovaný počet startujících 
na Derby ČR 2017 (24 psů) se dělí počtem uspořádaných Derby v roce 2016 a vznikne počet kvalifikujících se psů z 
jednotlivých Derby v roce 2016. Při třech Derby se kvalifikuje 8 psů z každého, při čtyřech Derby 6 psů, při šesti Derby to 
jsou 4 psi. Při sedmi 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 pěti 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 2017 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. 
 
PPooddmmíínnkkyy  úúččaassttii  nnaa  zzkkoouušškkáácchh  
1. Zkoušek se mohou účastnit jedinci všech plemen retrieverů. 
2. Na zkouškách se bude posuzovat podle Soutěžního řádu ČMKJ (platného od 1. 1. 2015) pro retrievery. Ke 

zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách podle 
Soutěžního řádu ČMKJ. 

3. Zkoušky se konají za každého počasí. 
4. Vůdce je povinen zejména: 

a) znát platný Soutěžní řád ČMKJ a řídit se jím 
b) dostavit se na zkoušky včas 
c) předložit průkaz původu psa a prokázat jeho totožnost (ČIP nebo tetování ve shodě s PP) 
d) předložit očkovací průkaz (nebo Pet pas), kde bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině 
e) být vybaven vhodným loveckým vodítkem přes rameno (bez stahovací smyčky) 
f) být odpovídajícím způsobem ustrojen 
g) uhradit před zahájením zkoušek v hotovosti poplatek za zvěř (2 x 200,- Kč) 
h) uhradit před zahájením zkoušek v hotovosti poplatek za střelce (2 x 100,- Kč) v případě, že si za splnění 

podmínek v bodu 6. nestřílí sám či nemá vlastního střelce. 
5. Pořadatel neručí za úraz či ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. 
6. Vůdce s platným loveckým lístkem, zbrojním průkazem a pojištěním si může v průběhu zkoušek střílet sám, vůdce 

bez loveckého lístku si zajistí střelce, popřípadě mu bude střelec přidělen pořadatelem za úhradu 2 x 100,- Kč. 
7. 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. 

8. Loveckou upotřebitelnost získá každý úspěšný účastník, pokud si o vystavení potvrzení požádá. 
9. 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. 
10. Program zkoušek a jednotlivé časy jsou pouze orientační a záleží na průběhu zkoušek. 
11. Změna sponzorů zkoušek vyhrazena. 
 
 



VVeetteerriinnáárrnníí  ppooddmmíínnkkyy  
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. 
 
V případě dotazů ohledně přihlášek a dalších podmínek zkoušek kontaktujte pana Petra Krutského, tel. 602 369 906. 
V případě dotazů ohledně podmínek v místě konání zkoušek kontaktujte paní Janu Láskovou, tel. 603 456 985. 
 
 

Bracco, s.r.o.            Profistore.cz  (profitan.cz, artprodukce.cz) 

        
 
Extrapet.cz (extrapneu.cz)          Bayer Veterina 
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PPřřeejjeemmee  mmnnoohhoo  úússppěěcchhůů!!  
NNaa  hhoojjnnoouu  úúččaasstt  cchhoovvaatteellůů  rreettrriieevveerrůů  ii  ppřříízznniivvccůů  mmyysslliivveecckkéé  kkyynnoollooggiiee  ssee  ttěěššíí  ppoořřaaddaatteelléé..  

http://www.bracco.cz/
http://www.bracco.cz/
https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11138/14.32665
http://www.bayer-veterina.cz/
http://www.bayer-veterina.cz/
http://www.extrapet.cz/
http://www.extrapet.cz/
http://www.extrapneu.cz/
http://www.profistore.cz/
http://www.profistore.cz/
http://www.profitan.cz/
http://www.artprodukce.cz/

