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ČMKU - ČMKJ –  

Klub dlouhosrstých ohařů 

 

pořádají  ve spolupráci  

 

 

s OMS Strakonice a MS Lomec Libějovice 
 

Memoriál Karla Kiewega 

    

  Lesní zkoušky ohařů + Zkoušky z vodní práce ohařů 

  Zkoušky se konají v sobotu a v neděli   24. a 25. července 2021 v honitbě MS Lomec - 

Libějovice 

 

 

 

Sraz účastníku vždy v 8,00 v pohostinství v Libějovicích „ U Kiewegů“ 

 

Ředitel zkoušek: Ing. Jan Záhorka          

Správce zkoušek: Pavel Bartoš        

 Pořadatelská služba: členové MS Lomec Libějovice a členové KK OMS Strakonice 

 

Uzávěrka přihlášek: 13. července 2021 

 

Přihlášky posílejte na adresu  : 

Jaroslav Šíma V Rybníčkách 595, Sušice 34201, tel.: 605127664 

Email: sima.kdo@seznam.cz  

K přihlášce doložte kopii  PP a dokladu o zaplacení startovného. 

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO  107-7388130267/0100 VS 240721 

 

Kontakt na pořadatele, kontaktní osoba:  
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 595, Sušice 34201  

Email: sima.kdo@seznam.cz , tel.: 605127664 
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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. 

 

Všeobecná ustanovení 
 

 Na zkouškách (soutěži) se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu 

 Na zkouškách (soutěži) se zadává lovecká upotřebitelnost. 

 Ke zkouškám (soutěži) nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast 

na zkouškách (soutěži). 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. 

 V případě nedostatku psů plemen KDO a členů KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími 

plemeny ohařů. 

 Na zkouškách KDO bude upřednostňován člen KDO s plemeny v něm sdruženými DO, VMO, MMO 

a potom člen KDO + ostatní plemena. 

 V případě malého zájmu členů KDO s plemeny v něm sdruženými DO, VMO, MMO budou zkoušky 

doplněny jinými plemeny. 

 

 

 

Milan Blatský        Ing. Jiří Kec                 Miloš Vondrášek 

   Předseda KK    Předseda KDO                 Předseda OMS 
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