Zasílat ke schválení na email: smekal@cmkj.info tel:605910802

ČMKU - ČMKJ –
název OMS
pořádají ve spolupráci
s ( název chovatelského klubu či klubů ) ................ a ............................( sdružení, honitba atd – nemusí být
uvedeno ).
dne .........
v (místo konání zkoušek, soutěže) .........................................................
.....................................................................................................................................
název zkoušek (soutěže )
se zadáním čekatelství (CACT, res.CACT, eventuálně čekatelství klubového šampionátu) a titulů (např.
Klubový vítěz)
Seznam plemen, kterým je možno zadat čekatelství a tituly (při větším počtu plemen na zkouškách,
soutěžích mohou být jmenovitá plemena vypsána i uznanými zkratkami):
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..
Program (časový harmongram, kdy a kde je zahájení a předpokládané vyhlášení výsledků):
Termíny pro uzávěrku přihlášek (POZOR – vzhledem ke schválení delegace je požadován termín uzávěrky
přihlášek nejpozději 3 týdny předem. Není nutné):............................................................................................
Adresa pro zaslání přihlášek (úplná poštovní adresa)..:.....................................................................................
Poplatky/startovné ( kolik a způsob platby).........................................................................................................
Kontakt na pořadatele, kontaktní osobu (která za zkoušky, soutěž zodpovídá - včetně jména, platného
telefonního a emailového kontaktu) :...........................................................................................................
Veterinární podmínky:
• Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví.
• 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.
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Všeobecná ustanovení:
• Na zkouškách, soutěžích se bude posuzovat podle platného zkušebního nebo soutěžního řádu
pro ( název ZŘ např. pro teriéry a jezevčíky, ohaře, honiče, barváře, slídiče a retrívry atd).
• Pořadatel do propozic vybere jednu z možností: Na zkouškách (soutěži) se zadává lovecká
upotřebitelnost / Na zkouškách (soutěži) se nezadává lovecká upotřebitelnost.
• Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na
zkouškách (soutěžích). Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu (soutěžním řádu) pro
lovecké psy či daná plemena.
• 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.
• Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI,ČMKU,ČMKJ a případně
chovatelských klubů , zejména pak Řádem pro přiznání titulu Šampion práce FCI, Šampion práce ČR
a doplňujícími předpisy.

Zařazení dalších informací (spojení, jména delegovaných rozhodčích, informace o místě konání zkoušek,
kritériím výběru startujících, sponzorech atd.) zůstává v možnostech pořadatele.

Pro potřeby ČMKJ musí propozice obsahovat náležitosti, které jsou vyznačeny tučně. Ostatní je na
pořadateli dle platných zákonů.

