ČMKU-ČMKJ
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK BENEŠOV
a KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ z.s.
pořádají
13. dubna 2019

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH /CACT/ a T.A.N.
v honitbách MS Bystřice a LZ Konopiště
Při zkoušce vloh (se zadáváním CACT) se zkouší podle platných pravidel ČMMJ pro ZV ohařů.
T.A.N. se hodnotí podle klubových pravidel pro tento test, zveřejněných na www.breton.cz v sekci
Pravidla.
Při těchto zkouškách nelze získat loveckou upotřebitelnost ve smyslu Zákona o myslivosti.
Obě zkoušky platí, za splnění daných podmínek, k zařazení do plemenitby v rámci KBO.
/ZV – splnění limitních známek, T.A.N. – uspěl/ a jsou přístupné všem plemenům ohařů. O tituly
CACT/R.CACT mohou kromě plemen, zastřešených naším klubem, soutěžit ostatní plemena sk. VII
FCI s výjimkou plemen, zastřešených v KCHHMO, který nedal souhlas.
Podmínky účasti: zkoušek se mohou účastnit ohaři s PP a splněnými veterinárními podmínkami.
Účast na ZV není omezena ani horní hranicí věku psa, ani již vykonanými zkouškami. Účast na T.A.N.
je omezena věkem /horní hranice 36 měsíců/ ve smyslu pravidel T.A.N. Psa lze přihlásit na obě
zkoušky.
Sbor rozhodčích ZV deleguje na návrh pořadatele ČMKJ, na TAN deleguje rozhodčí KBO.
Zkoušky se konají za každého počasí.
Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec musí
být označen viditelným tetováním nebo čipem).
Každý vůdce musí s sebou mít brokovnici nebo signální pistoli velké ráže, která bude nezbytná pro
přezkoušení psa z reakce na výstřel.
Přihlášky: zasílejte na adresu: Klub bretaňských ohařů, V Soudce 62, 257 51 Bystřice
nebo elektronicky na prihlasky.kbo@centrum.cz.
Kontakt: A. Hrdličková, mob. 736209403

Uzávěrka přihlášek je 10. 4. 2018.
Sraz účastníků: V 8.00 v lovecké klubovně MS „Sluka“ Bystřice v Jinošicích u Bystřice.
GPS 49.7049392N, 14.6885439E .
Na místě bude provedena veterinární kontrola, nástup a rozlosování do skupin (ZV).
Předpokládané ukončení akce 16.00 hod.
Stravování na místě zajištěno.
Veterinární podmínky: Psi musí být vybaveni očkovacím průkazem nebo europasem s platným
očkováním proti vzteklině. Musí být klinicky zdraví. Háravé feny se nemohou účastnit. Veterinární
kontrola bude provedena před započetím soutěže. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí
musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského Parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Startovné:

ZV:
TAN:

700,- Kč člen KBO
900.- Kč nečlen KBO
500.- Kč

Startovné lze uhradit předem na č.ú.:

Česká spořitelna
Číslo účtu : 530227309/0800
Variabilní symbol : 042017

Pořadatel neručí za škody, způsobené psem, ani za jeho případnou ztrátu či zranění během
zkoušky.
UPOZORNĚNÍ:
Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je nezbytné, aby startující udělil organizátorům souhlas, aby za
účelem administrace zkoušky zpracovávali nejnutnější osobní údaje týkající se jeho osoby, aby mohli
uvést jméno a adresu vystavovatele v hlášení výsledků, které zasílají na zastřešující organizace a aby
případně mohli zveřejnit fotografie, spojené s účastí na této zkoušce. Jako Subjekt údajů má fyzická
osoba právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním předchozího souhlasu však není dotčena
zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících z předchozího uděleného souhlasu.

K PŘIHLÁŠENÍ PSA KE ZKOUŠCE POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ KLUBOVOU PŘIHLÁŠKU, KTERÁ JE
SOUČÁSTÍ TĚCHTO PROPOZIC.

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV z.s.
V SOUDCE 62
257 51 BYSTŘICE

PŘIHLÁŠKA
zkouškám loveckých psů

Ke klubovým

Místo

datum

Jméno psa/feny

Plemeno

Zapsán/a
Vržen/a

tetovací číslo

zbarvení

Otec

číslo zápisu

Matka

číslo zápisu

Majitel

adresa

.telefon
Vůdce

adresa

telefon
Prohlašuji, že jsem seznámen se zněním zkušebního řádu a že jej budu respektovat. Beru na vědomí,
že pořadatel neručí za případné škody, způsobené psem, ani za jeho ztrátu či úhyn v průběhu
zkoušky.
Prohlašuji, že respektuji požadavek GDPR, uvedený v propozicích a že uděluji pořadatelům souhlas se
zpracováním dat, eventuelně se zveřejněním fotodokumentace z akce.
V …………………………………………….
………………………………………………………
podpis majitele

dne …………………………………..
…………………………………………………………..
podpis vůdce

