ČMKU,ČMKJ

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého z.s.
Oblast číslo 7. ve spolupráci s OMS Uherské Hradiště
Pořádá ve dnech 24. a 25.11.2018 klubové HZ se zadáním titulu CACT pro
plemeno ABJ.
Program:
Sobota 24.11.2018
7:00 sraz účastníků v Lázních Leopoldov
7:30 veterinární prohlídka a přejímka psů
8:00 zahájení zkoušek
16: 00 předpokládané ukončení prvního dne zkoušek
Neděle 25.11.2018
8:00 zahájení druhého dne zkoušek
16:00 předpokládané ukončení druhého dne zkoušek
Veterinární podmínky:
Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví.
Vůdce musí předložit před zahájením zkoušek pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz, kde
bude vyznačena provedená platná vakcinace proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1 písmeno f)
veterinárního zákona.
Všeobecná ustanovení:
Na zkouškách se bude posuzovat podle zkušebního řádu pro zkoušky honičů, platného od
1.4.2014. Tento zkušební řád je určen pro plemena honičů a dále pro všechna plemena, která nemají
tyto zkoušky ve svém zkušebním řádu a splňují podmínky podle zákona č. 449/2001 Sb. Na zkouškách
se zadává lovecká upotřebitelnost.
Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na
zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve všeobecné části Zkušebního řádu pro lovecké psy,
platného od 1.4.2014.
Vůdce musí předložit průkaz původu předváděného psa. Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec,
jehož majitel/vůdce nebude moci prokázat jeho totožnost.
Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh ČKCHABJ.

Pořadatel neručí za ztrátu předváděného psa, jeho uhynutí, ani za škody způsobené předváděným
psem.
Zkoušky se konají za každého počasí.
Udělení titulu není nárokové.
Poplatek za zkoušky je stanoven:
Pro členy ČKCHABJ 1800,- Kč
Pro ostatní účastníky 2200,- Kč
Přihlášky na HZ zasílejte na adresu: Leona Jankůjová
Bystřice pod Lopeníkem 313
687 55
Nebo na e-mail: leonajankujova@seznam.cz
Poplatek uhraďte na účet č. 7741677416/0600

Přihláška bude akceptována až po zaplacení poplatku za zkoušky.
Uzávěrka přihlášek je 25.10.2018
Počet psů je 12 ABJ při vyšším zájmu o HZ rozhodne o výběru psů ředitel zkoušek.
Předsednictvo HZ:
Ředitel zkoušek: Bronislav Máčalík
Pověřená osoba: Martin Křižák Boleradice 441, 69112
Tel: 602567480
Email: martin@pekarstvikrizak.cz

