Klub dlouhosrstých ohařů
a OMS Karlovy Vary
pořádá 7. ročník
MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA
Všestranné zkoušky ohařů
pro všechna plemena ohařů

26.-27.10.2019
se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT
a CACT/res.CACT

Propozice VII. ročníku Memoriál Ing. Vladimíra Dejmka Všestranných zkoušek ohařů se zadáním čekatelství CACIT, res.
CACIT / CACT, res. CACT
1) pořadatel: Klub dlouhosrstých ohařů Nová Cerkev ve spolupráci s ČMKJ a OMS

Karlovy Vary
2) Místo konání: Radošov, Hotel-Restaurant-Autocamping NA ŠPICI, Radošov 87

3) Datum konání:

26.-27.10.2019.

4) Startovné 2 000,- Kč pro členy ČMMJ a klubu KDO, 2 200,- Kč pro ostatní účastníky.
Poplatek za přidělení střelce je 200,- Kč, uhraďte spolu se startovným.
Pozor, změna platebních pokynů. Vzhledem k velkému zájmu a nutnosti delegovat
plný počet rozhodčích posílejte peníze na níže uvedený účet. Při neúčasti se
startovné nevrací. Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením startovného.
Úhrada na místě je možná pouze po individuální dohodě s pořadatelem (M. Kottek,
602100669) Startovné uhraďte nejpozději do 15.10.2019
Platební údaje pro Memoriál VD: č.ú. 0800072379 kód banky 0800
Variabilní symbol datum MVD:

26102019

zpráva pro příjemce : jméno majitele psa, shodné se jménem na přihlášce. Kdo platí střelce, navíc
za jméno připíše „STR“

5) Uzávěrka přihlášek 10.10.2019
6) Přihlášky.
Přihlášky můžete podat elektronicky na www.oms-karlovyvary.cz nebo je zasílejte
na adresu OMS Karlovy Vary, Sedlecká 761/5, 36010 Karlovy Vary. Přihlášky po
uzávěrce je možné přijmout jen na doplnění skupin po dohodě s pořadatelem.
Informace o přihláškách ne tel. 602 100 669
7) Honitby: Kubernát Děpoltovice, Honitba Smolné pece, Agropol Počerny

8) Zkoušky se řídí zkušebním řádem vydaným ČMMJ pro zkoušky loveckých psů,
platným od 1.4.2014, zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění,
zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění, vyhláškou
MZ č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti a
dalšími právními předpisy na shora uvedené PN navazující.

9) Rozhodčí
Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ na návrh pořadatele

10) Orgány pořadatele:
Ředitel zkoušek: Ing. Tomáš Čepelák, OMS Karlovy Vary
Správce zkoušek: Bc. Lukáš KOVÁŘ, OMS Karlovy Vary
Veterinární dozor a administrace: Mgr. Eva Čiháčková, OMS Karlovy Vary
Vedoucí skupin: deleguje pořadatel
11) Rozsah zkoušek
Zkoušet se bude podle následujících zkušebních řádů:
ZŘ pro ohaře Všestranné zkoušky ohařů se zadáním čekatelství CACIT a CACT, pro
všechna plemena ohařů, platného od 1.4. 2014
UPOZORNĚNÍ
Pro plemena anglických ohařů a maďarských ohařů neudělil klub souhlas
k udělování čekatelství CACIT a CACT.
Časový rozpis:
26.10.2019
07:30 - 09:00
09:00 – 09:45
09:45 – 10:00
10:15 – 16:30
19:30

sraz účastníků, registrace, porada rozhodčích,
veterinární prohlídka psů
nástup, losování
odjezd na pracoviště
práce na jednotlivých pracovištích v honitbě
společenský večer v restauraci na Špici

27.10.2019
8:00
8.30 - 15:00
15:30 - 17:00
17:00 -17:30

nástup, odjezd na pracoviště
práce na jednotlivých pracovištích v honitbě
vyhodnocení výsledků příprava dokladů
slavnostní nástup, ukončení

Pozn. časový harmonogram je jen orientační a může být upraven podle potřeby!

12) Doporučené ubytování – požadavky na ubytování přijímá telefonicky
paní Jana Dejmková, tel. 774 740 523,
- ubytování rozhodčích řídí paní Jana Dejmková, v případě, že rozhodčí požaduje navíc
ubytování pro další osobu, objedná u paní Dejmkové.

Hotel-Restaurant-Autocamping
NA ŠPICI
Radošov 87,
Kyselka 362 72
tel. 353 941 152
http://www.naspici.net/

