
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Českomoravská kynologická jednota 
Českomoravská myslivecká jednota 

Okresní myslivecký spolek Jindřichův Hradec 
a 

Klub německého křepeláka z.s. 
 

pořádají  ve dnech 
 

22.-23. září 2018 
 
 

 

XIII. KLUBOVÉ 
VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY 

 
se zadáním titulů 

CACIT, res.CACIT, CACT, res. CACT 
a Klubový vítěz  

 
v honitbách MS Dunajovice, Břilice a Stará Řeka 

   



Čestné předsednictvo soutěže: 
místostarosta města Třeboň  Zdeněk Mráz 
starosta obce Dunajovice   František Uhlíř 
předseda OMS Jindřichův Hradec            Ing. Kamil Kupec 
předseda MS Dunajovice   Hubert Smetana 
lesní správce LČR LS Třeboň  Ing. Stanislav Hanuš    
předseda KNKř    Ivan Petrbok         

Pracovní předsednictvo soutěže: 
ředitel soutěže    Josef Činčura 
výcvikář KNKř    Karel Zelenka 
pověřená osoba    Ing. Josef Beran 
organizační zabezpečení        MS Dunajovice 
veterinární dohled   MVDr. Veronika Bicková 
zdravotní služba    Radka Činčurová 

Rozhodčí:  
- delegaci rozhodčích navrhne Klub německého křepeláka z.s., po schválení ČMKJ 
Praha, Klub německého křepeláka z. s.  deleguje schválené rozhodčí. 

Program XIII. KVZ 
Sobota 22. září 2018 

8.30 – 8.45 hod. - sraz účastníků, přejímka psů,  snídaně 

8.45 – 9.00 hod. - porada rozhodčích 

9.30 hod. - zahájení KVZ – klubovna MS Dunajovice  

10.00 hod. - odjezd do honiteb 

19.00 hod. - večeře a přátelské posezení – restaurace Dunajovice 

Neděle 23. září 2018 

7.30 – 8.30 hod.   - snídaně – klubovna MS Dunajovice 

9.00 hod. - zahájení 2.dne KVZ, odjezd do honiteb 

cca 16.00 hod. -vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení-restaurace Dunajovice  

Sraz, ubytování a stravování: 
Centrum KVZ – klubovna MS Dunajovice 
Stravování – snídaně a obědy – klubovna MS Dunajovice 
občerstvení v průběhu KVZ na pracovištích v honitbách 
večeře a slavnostní ukončení KVZ – restaurace Dunajovice 
Ubytování – možnost zajištění v penzionu M.Kamiš Dunajovice, popř. individuálně dle 
účastníků KVZ – p. Činčura, tel. 602 580 949, e-mail:  josef.cincura@storaenso.com 
Ubytování - možnost samostatně zajistit  

- Penzion Mlýnský dvůr – rodina Smolíkova, tel. 723 319 930, e-mail: 
info@mlynsky-dvur.cz 

- Sportkemp Doubí – tel. 725 119 330, e-mail: doubi@treb.cz 

Podmínky XIII. Klubových všestranných zkoušek 
Zkoušek se mohou zúčastnit němečtí křepeláci zapsáni v plemenných knihách 
uznaných FCI. 

Titul „Vít ěz XIII. Klubových všestranných zkoušek 2018“ obdrží vítězný pes, pokud je 
jeho majitel členem KNKř. Pokud není, získá titul další pes v pořadí, jehož majitel je 
členem klubu. Pokud se vítězný pes umístí v I. ceně, obdrží titul CACIT. Titul res. 
CACIT obdrží druhý pes v pořadí, pokud se umístí v I. ceně. Uspěje-li nejlepší jedinec 
v I. ceně, obdrží titul CACT, druhý jedinec v I. ceně získává titul res. CACT. 

Udělování titulů není nárokové. 

Na zkouškách bude posuzováno dle Soutěžního řádu ČMKJ (CACT) pro klubové 
zkoušky a soutěže loveckých slídičů.. Z důvodu zadání titulu CACIT se upravují 
některé disciplíny na základě reglementu B-FCI pro mezinárodní zkoušky loveckých 
slídičů. Nahánění 2x 10 minut, ve dvou různých lečích, pro zadání CACIT musí pes 
obdržet výslednou známku 4. Při hodnocení lze použít známky 3,5-2,5 apod. 
Aritmetickým průměrem se vypočítá výsledná známka. Dohledávka a přinášení pernaté 
se zkouší bezprostředně po slídění a vzdálenost pohozené zvěře je 50 kroků. Na 
vlečkku se srstnatou bude použit domácí králík, délka vlečky 400 kroků. Barva se kape 
přes větvičku vždy před setměním předcházejícího dne, délka 500-550 kroků. Aby 
mohl být zadán CACIT, musí obdržet pes kromě známky 4 z nahánění nejméně 4x 
známku 4 z disciplín slídění, vlečka se srstnatou, dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 
slídění v rákosí, přinášení kachny z hluboké vody, práce na pobarvené stopě, poslušnost 
a ovladatelnost. Zbývající disciplíny musí být hodnoceny nejhůře známkou 3. 

Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel-vůdce neprokáže jeho totožnost 
čiteným tetovacím číslem nebo čipem. 

Startovné pro psa  činí 500 Kč, platba složenkou typu C na adresu výcvikáře klubu NKř 
(Karel Zelenka, Malý Chlumec 79, 267 24 Hostomice, tel. 724 017 936, e-mail: 
dobris.zelenka@tiscali.cz), v nutném případě na místě při přejímce. 

Pokyny pro vůdce:  
Před zahájením zkoušek předloží vůdce psa tyto doklady: 
• průkaz původu psa/feny 
• platný očkovací průkaz psa/feny, kde je zaznamenáno, že pes/fena byl očkován 

proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě nejméně 30 dnů a nejdéle 
1 rok před zkouškami.  

• ke  zbrani musí předložit, platný lovecký lístek, doklad o pojištění, zbrojní průkaz 
„C“ a evidenční kartu zbraně 

Zkoušek se nemohou zúčastnit psi/feny, u kterých nebudou předloženy výše uvedené 
doklady, psi/feny zjevně nemocní, háravé feny, feny v 2. polovině březosti a feny do 
50. dne po porodu. 
Pořadatelé neručí za ztrátu či poranění psa/feny, ani za škody psem/fenou způsobené. 
Vůdce se dostaví na soutěž včas, myslivecky ustrojen. Musí mít veškeré vybavení 
stanovené Zkušebním řádem, je povinen mít sebou Zkušební řád, respektovat veškerá 
jeho ustanovení, dále je povinen dbát pokynů vrchního rozhodčího, rozhodčích, 
pořadatelů a ředitele zkoušek. 


