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Pořádají ve dnech 11. – 12. září 2021 

 

Memoriál Floriana Matušky 

52. ročník klubové soutěže – mezinárodní všestranné zkoušky KDO 

se zadáním čekatelství CACIT a CACT 
 
 

 

Propozice 

Všestranné zkoušky ohařů pořádané v honitbách MS Královopolské Vážany, Viničné 

Šumice – Koválovice, Jedovnice a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – polesí Bílovice. 

Zkoušek se mohou zúčastnit všechna plemena ohařů. 
 

Centrum soutěže a ubytování účastníků soutěže bude v areálu Olšovec v Jedovnicích 

Polní práce v honitbách MS Královopolské Vážany, Viničné Šumice – Koválovice 

Lesní práce Polesí Bílovice ŠLP Křtiny 

Vodní práce v honitbě MS Jedovnice 
 
 

Časový harmonogram : 
 

Pátek 10.září : sraz účastníků zkoušek areál autokempu Olšovec v Jedovnicích 

v 18 hodin prezentace vůdců, veterinární přejímka 

v 19 hodin porada rozhodčích, rozlosování 

ve 20 hodin přátelské posezení 



 

Sobota 11.září : v 7 hodin snídaně 
 

v 8 hodin zahájení zkoušek v Jedovnicích a odjezd účastníků do 

honiteb 

od 19 hodin společenské posezení v areálu Olšovec 
 

Neděle 12.září v 7 hodin snídaně účastníků 
 

v 8 hodin nástup účastníků soutěže a rozjezd do honiteb 
 

v 18 hodin vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení soutěže 
 
 

Organizační výbor : ředitel zkoušek MVDr. Luboš Šlapanský 
 

správce zkoušek Radek Šlimar 
 

pověřená osoba MVDr. Luboš Šlapanský 

ekonom Petr Valenta 

rozhodčí deleguje ČMKJ na návrh KDO, z.s. 
 

vedoucí skupin členové MS 
 

veterinární služba MVDr. Luboš Šlapanský 
 

Všeobecná ustanovení 
 

Zkoušek se mohou zúčastnit psi a feny plemen DO, MMO a VMO s průkazem původu 

členské organizace FCI. Importovaní jedinci musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU. 

Podmínkou účasti je předchozí absolvování PZ a LZ nebo VZ. Výběr provede výbor KDO.    

V případě volných míst je možná účast jiných plemen ohařů. Účastník je povinen soutěž 

dokončit, i když v některé disciplíně neobstál. 

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

Na zkouškách se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu platného od 1.1.2020. 

Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost. 

 
Veterinární podmínky 

 

Veterinární přejímka bude provedena veterinárním lékařem, kterého zajistí 

pořadatel. 

 

Všichni psi musí být klinicky zdrávi. 

Musí být vybaveni očkovacím průkazem s platnou vakcinací proti vzteklině. 

Psi z jiných států musí být vybaveni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat 

podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003. 



Zadávání titulů 
 

Zadávání titulů se řídí předpisy FCI, ČMKU, ČMKJ a pravidly KDO. 
 

Vítězi soutěže - členovi KDO (v I. ceně) bude zadán titul Všestranný klubový vítěz 

2021 a CACIT. Druhému v pořadí (v I. ceně) titul Res. CACIT. 

Nejlepšímu psu každého plemene (v I. ceně) může být zadán titul CACT,  druhému v 

pořadí v I. ceně Res. CACT. 

Všestrannému klubovému vítězi bude předán putovní pohár KDO. 
 
 

Přihlášky 
 

Termín uzávěrky přihlášek: 25. srpna 2021 
 

Adresa pro zaslání přihlášek: Jaroslav Šíma, v Rybníčkách 596, 342 01 Sušice, e-mail : 

sima.kdo@seznam.cz 
 

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP. 
 

Poplatek za startovné (členové KDO 1600,- Kč, nečlenové 3300,-) zasílejte na účet KDO: 
 

Klub dlouhosrstých ohařů, Horská 78, 541 02 Trutnov, číslo účtu: 107-7388130267/0100, 

VS 110921 (nesmí chybět), do zprávy pro příjemce uvádějte jméno vůdce. 

Ubytování 
 

Ubytování je zajištěno pro sbor rozhodčích a hosty KDO. Vůdci, doprovod a další 

zájemci si mohou ubytování rezervovat v areálu Olšovec v Jedovnicích prostřednictvím 

ředitele zkoušek Dr. L. Šlapanského, Budkovice 63, 664 91 Ivančice tel.: 606 928 747, e-mail: 

lubos.slapansky@seznam.cz 
 

Doprava 
 

Vlastními dopravními prostředky, účastníci obdrží mapky s vyznačenými trasami mezi 

jednotlivými pracovišti. 
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