
 
Českomoravská kynologická jednota, 

Klub chovatelů loveckých slídičů 

a  

ČMMJ - Okresní myslivecký spolek Třebíč 

 

 
 

 

pořádají 

 

 

MEZINÁRODNÍ KLUBOVÉ 

VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY 

slídičů  
(CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT) 

 

 

 ve dnech 30. září a 1. října 2017 
 

v honitbě MS Litohoř a honitbě Ostrůvek 

 



Organizační výbor: 

Ředitel zkoušek: Mgr. Filip Tesař  

Správce zkoušek: Michal Smetana 

Ekonom: Mgr. Marcela Velebová 

Příjem přihlášek: Mgr. Marcela Velebová (vycvikarkchls@seznam.cz) 

Vedoucí skupin (pole, les, voda): Členové MS 

Střediskem zkoušek je MS chata a Camp v obci Litohoř 

 

 

 

 

 

 

 

Moravské  

Budějovice 

 

 

 

 

 

Program: 

 

Sobota 30. září 2017 
Do 8.00 Příjezd a prezence účastníků KMVZ                            *)                     

8.00 – 8.30 Porada rozhodčích                                                          *)                  

  9.00 Slavnostní zahájení                                                          *)                                                    

  9.30 Odjezd po skupinách k plnění disciplin prvního dne 

zkoušek                                                                                  

19.00 Společenský večer účastníků a pořadatelů KMVZ       

 

Neděle 1. října 2017 
  6.30 – 7.45 Snídaně                                                                                  

  8.00 Zahájení a odjezd do honitby k plnění disciplin 

druhého dne zkoušek                                                      *)                                      

cca v 17.00 Vyhlášení výsledků, předání cen a zakončení  KMVZ 

KCHLS                                                                             *) 

 
 

*) Chata MS Litohoř 

 



 

Ustanovení o zkušebních disciplínách MKVZ KCHLS 

MKVZ KCHLS se zkouší dle soutěžního řádu ČMKJ pro retrievery a 

lovecké slídiče vydaného 1. 1. 2015, dle všestranných zkoušek 

loveckých slídičů. 

Nejlepší jedinec, který docílí I. ceny, dle soutěžního řádu pro 

všestranné zkoušky slídičů, může obdržet osvědčení o čekatelství 

mezinárodního šampiona práce CACIT, druhý v celkovém pořadí při 

splnění stejných podmínek může obdržet res. CACIT. 

Dále vždy první dva jedinci v pořadí každého plemene, získají – li  

I. cenu dle soutěžního řádu pro všestranné zkoušky slídičů, obdrží 

osvědčení o čekatelství národního šampiona práce CACT a res. CACT. 
 

Všeobecná ustanovení a pokyny 

Po dohodě s pořadateli se zkoušek účastní maximálně 24 psů. 

20 účastníků z ČR a 4 místa jsou rezervována pro 

zahraniční účastníky. 

Vůdce psa musí mít u sebe průkaz původu psa, 

veterinární průkaz, soutěžní řád a pomůcky pro 

vedení psa na všestranných zkouškách. Vůdce musí 

být myslivecky ustrojen, se zbraní a brokovými 

náboji a musí mít u sebe platný zbrojní průkaz, 

lovecký lístek, průkaz zbraně a členský průkaz 

ČMMJ nebo jiné potvrzení o pojištění. Vůdce, který lovecký lístek 

nevlastní si zajistí střelce, popř. mu bude přidělen pořadateli za 

úhradu 200 Kč. Není-li v těchto propozicích uvedeno jinak, řídí se 

průběh zkoušek příslušnými platnými předpisy, vydanými ČMKJ a 

předpisy souvisejícími. Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani 

za ztrátu psa. 

Veterinární podmínky: 
Vůdce musí prokázat, že pes má platné očkování proti vzteklině.  

Ke zkouškám nebudou připuštěny háravé feny a psi nemocní!  

 



 
 

Přihlášky, uzávěrka: 
Zájemci zašlou přihlášku výcvikáři klubu nejpozději do 10. září 2017. 

Na email vycvikarkchls@seznam.cz. Přijatým účastníkům výcvikář 

zašle potvrzení do 16. září 2017.  
 

Účastnický poplatek: 
Účastnický poplatek zároveň s přihláškou: 2 400,- Kč nečleni KCHLS,  

členi KCHLS se slevou 1 200,- Kč +  příplatek za zvěř 300,- Kč 

převodem na účet KCHLS pod těmito údaji:  

číslo účtu: 2200978600/2010                  

specifický symbol: údaj odpovídající datu zkoušky 30092017 

zpráva pro příjemce: příjmení majitele + MKVZ. 
 

 

Ubytování: 
Ubytování si zajišťují účastníci individuálně nebo na telefonním čísle 

605 461 986. 

Ubytování pro rozhodčí - zajištěno pořadatelem. 
 

Stravování: 
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání zkoušek v prostorách 

probíhajících zkoušek. 
 

Doprava: 

Dopravu v průběhu zkoušek si zajišťuje každý individuálně. 

 

Poděkování: 

K uskutečnění a zdárnému průběhu tohoto ročníku vděčíme OMS 

Třebíč, MS Litohoř a Ostrůvek. Bez tohoto jejich projevu vztahu 

k myslivecké kynologii by nebylo možné akci uspořádat. Pořadatelé 

děkují touto cestou všem za podporu. 
 

 

Za pořadatele: 

Ing. Jaroslav Šarman Mgr. Marcela Velebová Mgr. Filip Tesař 

předseda KCHLS výcvikář KCHLS ředitel zkoušek 

                                                + 420 605 461 986 

mailto:vycvikarkchls@seznam.cz

