"SMĚRNICE
pro vystavování a používání certifikátů pro účely doložení pracovní třídy na výstavách a udělení
Českého šampionátu a Mezinárodního šampiona krásy."

Příloha č. 3. – Seznam zkoušek platných pro lovecká plemena - certifikáty vystavuje ČMKJ
Zkoušky opravňující k získání mezinárodního certifikátu
poznámka

plemeno
zkouška
Ohaři:
Kontinentální ohaři:
maďarský krátkosrstý a hrubosrstý, německý
dlouhosrstý a drátosrstý, malý a velký
ZV, PZ, VZ, FT
münsterlandský, pudlpointer, výmarský
krátkosrstý a dlouhosrstý, český fousek a
další
německý krátkosrstý
ZV,PZ,VZ,FT + Mem. M.Novotného
Angličtí ohaři:
anglický setr, gordon setr, irský červenobílý
setr, irský setr, pointer

ZV, PZ,VZ,FT

Slídiči, přinašeči a vodní psi
Anglický kokršpaněl, špringeršpaněl,
welššpringeršpaněl, křepelák, sussex
španěl, clumber španěl, field španěl

ZV, PZ, LZ, BZ,VZ, ZVVZ, SZVP

Americký vodní španěl, barbet, irský vodní
španěl, wetterhoun

ZV, PZ, LZ, VZ, SZVP

Retrievři

FTR, ZPR, PZ, LZ, SZVP, VZPR,
SZR

dle ZŘ pro retrievery
na akcích pořádaných
klubem

ZN min. 56 bodů

do třídy pracovní

BZ,SBZ,LZ,BZH ,HZ, VZ, PZ, a
případně jejich modifikace,
ZVVZ

C.I.B.

ZN nebo jakákoli zkouška pro
jezevčíky min. v II.c

do třídy pracovní

dle ZŘ pro slídiče

Jezevčíci:
standardní

trpasličí a králičí

jakákoliv zkouška pro jezevčíky C.I.B.
Teriéři:
foxteriér

BZ,SBZ,LZ,,VZ, SZVP, BZH, HZ,
NL s min 51 body, PZ, ZVVZ

jagdteriér

LZ,PZ, VZ, HZ , PZH, ZVVZ
NL s min.63 body

Jack a Parson Russell teriér

jakákoliv zkouška pro teriéry

Honiči a barváři:
Honiči:
alpský brakýř jezevčíkovitý, basset hound,
beagle, malý a velký hrubosrstý vendeéský
basset, norský losí pes, porcelaine,
sedmihradský honič, štýrský brakýř,
švýcarský honič a další
slovenský kopov
Barváři:
bavorský a hannoverský barvář
bloodhound

BZH, ZH, ZVVZ (do 55 cm)

BZH, ZH + IZH

Pb,IHB,
Pb, BZH

K žádosti o titul C.I.B se vydává certifikát pouze na zkoušku, na které se v den zkoušky pro dané
plemeno zadává CACT!
Zkoušky opravňující k získání národního certifikátu
plemeno
Teriéři:
border teriér, český teriér, irský teriér,
lakeland teriér, cairn teriér, west highland
white teriér, skotský teriér, welsh teriér a
další mimo australského silky teriéra,
japonského teriéra a toy teriéra
americký stafordšírský teriér, anglický
bulteriér

zkouška

jakákoliv zkouška pro teriéry

PZ ,LZ , BZ , VZ, BZH, HZ

stafordšírský bulteriér

BZ, BZH, HZ, LZ, PZ, VZ, ZV,
ZVVZ
PZ, SVP, LZ, BZ, VZ, HZ, BZH

Honiči:
dalmatin, rhodesian ridgeback

BZ, BZH

Slídiči podle FCI nepodřízení zkouškám
Vodní psi podle FCI nepodřízení zkouškám

ZV, PZ, LZ, BZ, VZ, ZVVZ (do 55
cm), SZVP
ZV, PZ, LZ, VZ, SZVP

miniaturní bulteriér

Usn. 153/11/13
bod 1/5/14 z 29.5.2014
Usn. 206/8/14 z 28.8.2014
Usn. 238/2/15
bod 5/3/15 z 19.3.2015
Usn. 37/11/15 z 23.11.2015
Usn. 136/05/17

poznámka

dle ZŘ pro slídiče

úprava jezevčíci
přidáno: miniaturní bulteriér
úprava: foxteriér
úprava MC vodní psi a retrívři
přidáno NC slídiči a vodní psi
úprava dalmatin, RR, retrívři
doplněna zk. ZVVZ
Upřesnění C.I.B.
změna zk. stafordšírský bulteriér
doplnění americký vodní španěl + zkouška SZVP
doplnění slídiči SZVP

