
Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého, z.s.

a Beagle Club České republiky, z.s.

pořádají ve spolupráci s OMS Písek ve Střelnici Provazce

dne 27.5.2017

BZH se zadáním titulu CACT

Program: 8:00 – sraz
8:30 – Přejímka psů
9:00 – Zahájení
15:00 - Ukončení

Kontakt na pořadatele: Petr Komárek, Libenice 27, 391 33

mail:  petr.komar@atlas.cz

mob.: 724 226 542

Uzávěrka přihlášek:      30.4.2017

⦁ Přihlášky včetně kopie PP a potvrzení platby zasílejte složenkou na adresu 
pořadatele. 

⦁ Počet psů 6 ABJ a 6 BEAGLE + náhradníci  na doplnění obou skupin.

Poplatek pro členy klubu: 900,- Kč, pro ostatní: 1200,- Kč

Veterinární podmínky:

⦁ Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi

⦁ 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.

Všeobecná ustanovení:

⦁ Zkoušky se konají za každého počasí.

⦁ Na zkouškách se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu pro zkoušky honičů, 
platného od 
              dubna 2014. Tento ZŘ 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.
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⦁ Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro 
účast na 
              zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu pro lovecké psy 
platném od 1. 4. 2014 a to   
              ve všeobecné části.

⦁ Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude 
uveden záznam o               
              platném očkování proti vzteklině.

⦁ Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce nebude moci prokázat jeho  
totožnost.

⦁ Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ.

⦁ Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.

⦁ V disciplíně „Odložení“ bude pes připoután na barvářském řemeni nebo na vodítku, 
ostatní viz. ZŘ.
              Zařazení dalších informací (spojení, rozhodčí, informace o místě, systém výběru 

startujících, sponzoři                  

              atd.) je na pořadateli.
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