Českomoravská myslivecká jednota
Českomoravská kynologická jednota
Oblastní myslivecký spolek Plzeň
a
Klub německého křepeláka
pořádají ve dnech
23.-24. října 2021

KLUBOVÉ
HONIČ
HONIČSKÉ
SKÉ ZKOUŠKY
se zadáním titulu
Klubový vítěz
v honitbě MS Čihadlo Kasejovice

Čestné předsednictvo soutěže:
Ing. Marie Čápová
Bc. Václav Jakubčík
Ing. Vladimír Nechutný
Ivan Petrbok

starosta obce
místostarosta obce
předseda OMS Plzeň
předseda KNKř

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

Ing. František Sedlák
MVDr. Jiří Šolc
Karel Zelenka
František Sedlák
Ing. Stanislav Jáchym

Rozhodčí:
- Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh Klubu KNKř.

Program KHZ
Sobota 23. října 2021
7.30 – 8.30 hod.
8.30 – 8.45 hod.
9.00 hod.
9.30 hod.
11.30 – 12.30 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.

- sraz účastníků, přejímka psů, prezentace
- porada rozhodčích
- zahájení zkoušek, losování
- odchod do honitby
- přestávka - svačina
- předpokládaný závěr prvního dne
- občerstvení

Neděle 24. října 2021
8.30 hod.
00

- zahájení druhého dne zkoušek

9. hod.

- odchod do honitby

16.00 hod.

- předpokládané vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení
zkoušek

Sraz, ubytování a stravování:
Sraz – Kulturní zařízení Polanka u Kasejovic, kontakt tel. 777 868 190

Podmínky Klubových honičských zkoušek
Zkoušek se mohou zúčastnit němečtí křepeláci zapsáni v plemenných knihách uznaných
FCI. Účast na honičských zkouškách (HZ) je podmíněná jakoukoli úspěšně složenou
zkouškou lovecké upotřebitelnosti.
Jedinci, kteří absolvují zkoušky, získají loveckou upotřebitelnost. Vítězný pes obdrží titul
„Klubový vítěz KHZ 2021“. Udělení titulu „Diviačiar“ dle podmínek platného zkušebního
řádu. Udělování titulů není nárokové.
Na zkouškách se posuzuje dle zkušebního řádu pro honiče.
Startovné pro psa činí 500 Kč, platba složenkou typu C na adresu výcvikáře klubu Karel
Zelenka, Malý Chlumec 79, 26724 Hostomice, tel. 724 017 936,
e-mail:dobris.zelenka@tiscali.cz. V nutném případě na místě při přejímce.
Uzávěrka přihlášek včetně platby je 11.10.2021.

Pokyny pro vůdce:
Před zahájením zkoušek předloží vůdce psa tyto doklady:
•

průkaz původu psa/feny

•

očkovací průkaz jedince, potvrzující imunitu proti vzteklině.

•

ke zbrani musí předložit, platný lovecký lístek, doklad o pojištění (členský průkaz
ČMMJ), 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 u sebe Zkušební řád, respektovat veškerá
jeho ustanovení, dále je povinen dbát pokynů vrchního rozhodčího, rozhodčích,
pořadatelů a ředitele zkoušek.
Všichni vůdci musí mít s sebou i bezpečnostní prvky - vesty atd. a dostatečný počet
střeliva k lovu černé zvěře a k přezkoušení chování po výstřelu.

Ivan Petrbok
předseda KNKř

Karel Zelenka
výcvikář KNKř

