
 

Vážení vůdci, 

Rád bych vás touto cestou požádal o dodržování několika zásad při přihlašování na zkoušky pořádané KCHLS a 
zároveň vás upozornil, že po dohodě s RK byly zvýšeny poplatky za zkoušky. Aktuální ceny najdete na  
http://www.kchls.cz/index.php/startovne  nebo níže. 

1.  

Přihlášky zasílejte pouze na formuláři, který je ke stažení u jednotlivých zkoušek na webu KCHLS. Stačí po otevření 
vyplnit a ve formátu  „doc“ nebo  „docx“  a odeslat emailem. Přihlášky v jiných formátech stěžují práci při zadávání 
do programu a zvyšuje se značně možnost chyb.  Vzor vyplněného formuláře naleznete níže. Údaje do přihlášky 
vyplňte tak,  jak jsou uvedeny v průkazu původu ( včetně malých a velkých písmen ).  

2.  

Přihlášku na vámi vybrané zkoušky je možné zaslat kdykoli, je však nutné počítat s tím, že bude pouze zaevidována. 
Definitivně bude na startovní listinu zkoušek zařazena po uhrazení startovného. Přihlášky budou evidovány v pořadí 
dle došlých plateb, nikoli dle došlé přihlášky.  V případě, že startovné nebude uhrazeno do data uzávěrky dle 
propozic, bude přihláška automaticky ze zkoušek vyřazena. 

3. 

Doručení přihlášky vám bude potvrzeno emailem. Přijetí platby na účet vám potvrzeno nebude, to si můžete ověřit 
na svém výpisu sami. Pokud tedy provedete úhradu a nebude vám sděleno, že vaše přihláška je evidována jako 
náhradník, můžete s účastí počítat. V případě, že při odeslání platby budete zařazeni jako náhradník a místo se pro 
vás neuvolní, bude vám platba vrácena, popřípadě po dohodě převedena na jiné zkoušky.  Zhruba týden před 
zkouškami obdržíte potvrzující email s instrukcemi o srazu a místu zkoušek. 

 
Vím, že oproti dřívějším zvyklostem nastávají změny, ale vzhledem k zajištění jednotlivých zkoušek jsou tyto změny 
nezbytné. Není možné, aby se pár dnů před zkouškami odhlásilo třeba pět i více vůdců. Zkoušky je nutné zajišťovat 
s určitým předstihem a je proto nutné včas znát počet startujících. 
 
                                                       Děkuji za pochopení 
                                                                                                                 Petr Krutský 
 

Druh zkoušek 

garant zkoušek Petr Krutský garant zkoušek Marcela Velebová 

cena včetně zajištění polední stravy (á 
den) 

cena bez zajištění polední stravy 

startovné 
členové KCHLS 

50% sleva 
startovné 

členové KCHLS 
50% sleva 

Zkoušky vloh - - 800,- Kč 400,- Kč 

Podzimní zkoušky 1 500,- Kč 800,- Kč 1 400,- Kč 700,- Kč 

Zkoušky z vodní 
práce 

1 500,- Kč 800,- Kč 1 400,- Kč 700,- Kč 

Lesní zkoušky  2 100,- Kč 1 100,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč 

Barvářské zkoušky - - 1 400,- Kč 700,- Kč 

Všestranné 
zkoušky 

3 200,- Kč 1 700,- Kč 3 000,- Kč 1 500,- Kč 

Zkoušky 
z přinášení 
retrieverů  

3 200,- Kč 1 700,- Kč - - 

Field trial 
retrieverů 

bude stanoveno 
individuálně 

bude stanoveno 
individuálně 

- - 

OVVR 800,- bez stravy 400,- bez stravy - - 

 

 

http://www.kchls.cz/index.php/startovne


KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ 
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1 

ve spolupráci s AM ČR 
 

PŘIHLÁŠKA 
 

k:     KZPR 

 

 

Pořadatel:      KCHLS a AM ČR 
 

Místo:      Kocourkov 
 

Datum:    10.10.2010 

JMENO:Azor z Azorova 
CISLO:ČLP/LR/99999 
TETCIS:123456789123456 
VUDCE:Krutský Petr 

PLEMENO:LR 
DATNAR:3.3.1988 
CHOVNY:Ano 

OTEC:Rex z Azorova (ČLP/LR/88888/86) 
MATKA:Lola z Azorova (ČLP/LR/77777/85) 
MAJITEL:Krutský Petr 

 
JMENO jména psa dle rodokmenu 
CISLO  číslo zápisu do plemenné knihy  
TETCIS tetovací číslo nebo číslo čipu psa 
VUDCE   jméno vůdce psa (titul, jméno, příjmení) 
PLEMENO oficiální zkratka plemene 
DATNAR datum narození psa,  den a měsíc je nutné oddělovat tečkou 
CHOVNY  chovnost psa, uveďte „ano“ nebo „ne“ 
OTEC jméno otce psa dle rodokmenu, za jméno uveďte v závorce číslo zápisu do plemenné knihy  
MATKA  totéž pro matku psa 
MAJITEL jméno majitele psa 
 

Přihlášku prosím nepřevádějte do jiných formátů, není nutné ji ani skenovat. 

Pouze vyplňte a odešlete na email ( popř. poštou ) dle propozic 
 

Prohlašuji, že je mi znám soutěžní řád ČMKJ a že se mu podrobuji. 
Přihlášeného psa předvedu buď sám, anebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. 

Ručím za škody, které by můj pes-fena učinil osobám nebo na věcech. 
Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku. 

 

Členství v KCHLS dokládám kopií členského průkazu KCHLS 

spolu s kopií dokladu o platbě členského poplatku. 

 

Poplatek za zkoušky zaplacen dne: 
 

V: 
Přesná adresa pro další korespondenci, je-li odlišná od adresy majitele: 
 

 

 

Telefon:     123456789 
 

e-mail:        mail@mail.cz 

 


