ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK SOKOLOV
KLUB CHOVATELŮ JAGDTERRIERŮ V ČECHÁCH
POŘÁDAJÍ DNE 26.9. – 27.9. 2009
Na základě pověření č.1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu vydaného
Ministerstvem zemědělství ČR dne 1.7.2002 pod Čj.6725/2002-5050

VI. ROČNÍK MEMORIÁLU DR. FRANTIŠKA STEHLÍKA
CACIT – Champion international de travali
CACT- Champion national de travali
Vítěznému psovi, který se umístí v 1. ceně může být zadán titul VŠESTRANNÝ VÍTĚZ
ROKU 2009
Absolutní vítěz soutěže ( v 1. ceně) může obdržet titul CACIT, druhý pes v pořadí s (1.
cenou ) pak res. CACIT. Nejlepší pes každého plemene s 1. cenou může získat CACT,
druhý v plemeni s 1. cenou pak res. CACT.
Po úspěšném absolvování memoriálu se pes stane všestranným ( pokud již předtím nebyl)
se zápisem do plemenné knihy s označením „U“ před jménem psa.
Program
Sobota 26. září 2009
7.30hod - Prezentace účastníků, porada rozhodčích v klubovně ARMIKA v Horním
Slavkově
8.00 hod - Veterinární prohlídka, losování
8.30 hod – Slavnostní zahájení VI. Ročníku dr. Františka Stehlíka
8.45 hod – Odchod do honitby, plnění jednotlivých disciplin
17.00 hod – Vyhodnocení prvního dne zkoušek
Neděle 27. září 2009
8.00 hod – Zahájení druhého dne zkoušek, odchod do honitby
16.00 hod – Ukončení a vyhlášení výsledků

Zkoušené předměty jsou:
Nos, hlasitost, poslušnost, chování po výstřelu, vodění na řemeni, slídění, stopa živé
zvěře, dohledávka a přinášení pernaté zvěře, přinášení srstnaté zvěře na dálku v poli,
práce ve vodě, práce na pobarvené stopě 1-4 hod. staré, odložení, následování, nahánění,
vytažení mrtvé lišky z nory.
Podmínky účasti :
1) Zkoušky se uskuteční podle zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů platných od
1.1.2008, schválených sborem zástupců ČMMJ ze dne 25.6.2005, usnesením ÚKOZ ze dne
23.2.2006 a doplněno Sborem zástupců ČMMJ dne 16.6.2007.
2) Stanovený poplatek je 1000 Kč. Poplatek musí být uhrazen s podáním přihlášky.
Poslední termín pro zaplacení je do 30. srpna 2009 Po tomto termínu budou vyřazeny
všechny neuhrazené přihlášky. Startovné včetně přihlášek posílejte na adresu : František
Bejček, Kladenská 142, 357 47 Krásno.
3) Psi musí být klinicky zdraví, musí být očkováni proti vzteklině nejméně jeden měsíc
před konáním akce, nejdéle však jeden rok v den konání zkoušek. Psi musí být v imunitě
proti leptospiróze, parvoviroze, infekční hepatitidě a psince. Svodu se nesmí zúčastnit psi
z kupírovanýma ušima, dle zákona č.246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona
č.77/2004 Sb.
4) Vůdce psa se dostaví ke zkouškám včas, vhodně ustrojen s pomůckami pro vedení psa
na Vz.
5) Pořadatel neručí za ztrátu psa a škody psem způsobené.
Rozhodčí : Deleguje ČMMJ Praha.
Ubytování : účastníků zkoušek bude probíhat od pátku odpoledne do neděle dopoledne
dle individuálních požadavků účastníků. Požadavek na ubytování (počet míst, hodina a
datum příjezdu) je třeba podat současně s přihláškou psa, nebo do termínu uzávěrky
přihlášek.
Organizační výbor :
Ředitel
– František Bejček
Ekonom
– Jiří Michalec
Ubytování
– Friederika Bejčková
Tech. zabezpečení – kynologická komise OMS Sokolov
Veterinární dozor – MVDr. Michaela Cincibusová
Čestné předsednictvo :
Ing. Josef Štrúdl
– předseda OMS Sokolov
Ing. Antonín Ctibůrek
– ředitel Halali
Jaroslav Hlavsa
- starosta města Lokte
Josef Soukup
– president KCHJgdtČ
Lenka Sidorijaková – starostka města Krásna
Pavel Šlágr
– kovovýroba H. Slavkov
Ing. Vítězslav Nádeníček – fa NADE Krásno
Honitby zapůjčily Loketské městské lesy s.r.o

