ČMKU - ČMKJ

Klub bretaňských ohařů z.s.
pořádají ve spolupráci
s OMS Chrudim, MS Krouna – Otradov, obec Předhradí

dne 2. 9. 2017 v Předhradí

XIV. MEMORIÁL JOSEFA LUXE
pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka
Akce je vypsána pro plemena sdružená v Klubu bretaňských ohařů a pro všechna plemena VII.
skupiny FCI.
Jedná se o tradiční klubovou soutěž podle pravidel, zveřejněných na kl. webu, modifikace ZV. Soutěží
se ve dvou kategoriích – britští a kontinentální ohaři. Vítěz soutěže v každé z kategorií získá titul
„Vítěz MJL 2017“, nejlépe hodnocený představitel klubových plemen „Klubový vítěz MJL 2017“.
Podmínkou pro přiznání titulu je umístění v I.ceně. Titul CACT se nezadává!
Ředitel zkoušek: Jiří Plecháček
Správce zkoušek: Michal Rybenský
Ekonom: Ing. Zárybnický Jan
Program: Sraz účastníků 8:00 na nádvoří hradu Rychmburk - obec Předhradí - GPS:
E49.8359047N, 16.0429761E
Přejímka psů:
8:00 – 8:30
Porada rozhodčích:
8.15 - prostory hradu Rychmburk
Zahájení akce:
8:45 - 9:00 – odjezd do pole – posuzování v terénu
Snídaně i oběd :
restaurace " Domov na hradě Rychmburk "
Předpokládané ukončení: 16:00 - 17:00 - nádvoří hradu Rychmburk
Termíny pro uzávěrku přihlášek: do naplnění počtu účastníků, poslední přihlášky v případě volných
míst lze zařadit na startovní listinu dne 1. 9. 2017
Adresa pro zaslání přihlášek:
Anežka Kubů, V soudce 62, 257 51 Bystřice,
prihlasky.kbo@centrum.cz
Poplatky/startovné:
600.- Kč
STARTOVNÉ JE NUTNÉ UHRADIT PŘEDEM NA ÚČET:
č. ú. 530227309/0800.
variabilní symbol: číslo zápisu psa
zpráva pro příjemce: jméno, příjmení majitele psa, obec
Kopii dokladu o zaplacení stanoveného poplatku je třeba připojit k přihlášce, kterou zašlete na

adresu pořadatele nejpozději do data uzávěrky. Bez doložení startovního poplatku nemůžete být
zařazeni na startovní listinu!
Kontakt na pořadatele:

Jiří Plecháček, 539 74 Předhradí 50, mob: 736186894
e-mail: Plechacekjirka@seznam.cz

Veterinární podmínky:
• Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. Psi nemocní a háravé feny nebudou k soutěži
připuštěni. Veterinární kontrolu provede pověřená osoba.
• Zúčastnění psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí
mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.
• 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
998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Všeobecná ustanovení
• Soutěž se koná za každého počasí.
• Na soutěži se bude posuzovat podle platného zkušebního pro MJL (modifikovaná pravidla
pro ZV ohařů), který je dostupný na stránkách www.breton.cz (Pravidla)
• Na zkouškách se nezadává lovecká upotřebitelnost.
• K soutěži nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na
soutěži. Tyto podmínky jsou uvedeny v propozicích soutěže.
• Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde
bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.
• Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost
(jedinec označen viditelným tetováním nebo čipem).
• Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.
• Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
Všeobecné pokyny:
Vůdce musí být vybaven: vodítkem přes rameno, průkazem původu předváděného psa, očkovacím
průkazem nebo PET pasem, musí znát zkušební řád a musí být odpovídajícím způsobem ustrojen.
Každý vůdce musí s sebou mít buď loveckou brokovnici anebo signální pistoli velké ráže, která bude
nezbytná pro přezkoušení psa z chování po výstřelu.

