ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE z.s.
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA z.s.
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK STRAKONICE
a
KLUB NĚMECKÉHO KŘEPELÁKA z.s.
pořádají ve dnech
19.- 20. září 2020

XIV. KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY
se zadáním titulů
CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT

a Klubový vítěz
v honitbách MS Mnichov-Krty a MS Kráseka Bílsko

Čestné předsednictvo soutěže:

Podmínky XIV. Klubových všestranných zkoušek

starosta obce:
předseda OMS:
hospodář MS Mnichov-Krty:
hospodář MS Bílsko:
předseda KNKř:

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 dle reglementu B-FCI
pro mezinárodní zkoušky loveckých slídičů.
Nahánění 2x10 min., ve dvou různých lečí, 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 vlečku se srstnatou bude použit domácí králík, délka vlečky 400 kroků.
Barva se kape přes větvičky vždy před setměním předcházejícího dne, délka 500-550
kroků.
Titul "Vítěz XIV. Klubových všestranných zkoušek 2020" obdrží jedinec - první v
pořadí.
Titul CACT a res.CACT získá první a druhý jedinec, který se umístí v I.ceně.
Titul CACIT a res. CACIT získá první a druhý jedinec, který se umístí v I.ceně,
musí obdržet známku 4 z nahánění,
slídění,
minimálně 4x známku 4 z disciplín 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.

Ing. František Kruml
Miloš Vondrášek
Karel Samec
Ing. Stanislav Valenta
Ivan Petrbok

Pracovní předsednictvo soutěže:
ředitel soutěže:
výcvikář KNKř:
pověřená osoba:
organizační zabezpečení:
veterinární dohled:
správce zkoušek:

Jaroslav Vojík
Karel Zelenka
Stanislav Jáchym
Hana Hejduková
MVDr. Stulík
Karel Samec (pole), Vladimír Pešek (les)

Rozhodčí:
Delegaci rozhodčích provede Klub německého křepeláka z.s.

Program XIV. KVZ
Sobota 19.září 2020
8:00 – 8:30 hod. - sraz účastníků, přejímka psů – klubovna MS Mnichov - Krty
8:30 – 8:45 hod. - porada rozhodčích
9:00 hod.
- zahájení KVZ
9.30 hod.
- odjezd do honitby
18:00 hod.
- zakončení prvního dne zkoušek, členská schůze Klubu
německého křepeláka z.s., večeře a přátelské posezení
Neděle 20.září 2020
8:00 hod.
- zahájení druhého dne KVZ - klubovna MS Mnichov-Krty,
odjezd do honitby
cca v 16:00 hod. - vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení zkoušek

Sraz, ubytování a stravování:
Centrum KVZ – klubovna MS Mnichov-Krty
Stravování – klubovna MS Mnichov-Krty
občerstvení v průběhu KVZ na pracovištích v honitbách
Ubytování – předem sjednané v kempu Podskalí, tel: 602 140 000
http://www.podskali.net/
Startovné za psa činí 500,- Kč, platba složenkou typu C na adresu výcvikáře
klubu Nkř (Karel Zelenka, Malý Chlumec 79, 36724 Hostomice,
tel. 724 017 936, email: dobris.zelenka@tiscali.cz)
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK VČETNĚ PLATBY 1. 9. 2020 !!!

Udělování titulů není nárokové!
Na zkouškách se bude používat pouze zvěř zajištěná pořadatelem.
Zadává se lovecká upotřebitelnost.

Pokyny pro vůdce:
Před zahájením zkoušek předloží vůdce psa/feny tyto doklady: průkaz původu,
očkovací průkaz (platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční
hepatitidě).
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, 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 soutež včas, myslivecky ustrojen. Musí mít veškeré vybavení
stanovené Soutěžním řádem, respektovat veškerá jeho ustanovení, dále je povinen
dbát pokynů vrchního rozhodčího, rozhodčích, pořadatelů a ředitele zkoušek.

