při ČMKJ v Praze
ve spolupráci s OMS Šumperk
pořádá v honitbě Dlouhá Voda

v sobotu 13. 11. 2021
Dlouhá Voda
od 7:30 hod.
GPS: 50.189322, 17.472013

Individuální honičské zkoušky slovenských
kopovů (IHZ-SK)
datum konání:

sobota 13.

11. 2021

místo srazu:

Dlouhá Voda

GPS, QR code:

50.189322, 17.472013

Program:
7:30

sraz, prezence, vet. prohlídka

8:00

zahájení

15:00

předpokládaný výřad a
následně přesun do Afrického
muzea Holčovice, kde proběhne
vyhlášení výsledků

Občerstvení pro účastníky zkoušek bude zajištěno po celý den.

Organizační výbor akce:
hlavní rozhodčí:

Ing. Libor Beníček

rozhodčí zkoušek:

Ing. Anna Beníčková
Libor Vlachynský
Jan Čepek
Mgr. Martin Chrástecký, MBA
Jan Hladík

ředitel zkoušek:

Michal Příhoda

zodpovědná osoba:

Mgr. Petr Šupík

Pokyny pro účastníky kynologické akce:
Uzávěrka přihlášek je 7.

11. 2021 včetně.

Pro přihlášku využijte tiskopis uveřejněný na stránkách
www.slovenskykopov.cz. K přihlášce přiložte kopii
Průkazu původu psa a kopii dokladu o zaplacení zkoušek.
Pokud nebude poplatek za startovné uhrazen, bude
Vaše přihláška odmítnuta pro nezaplacení.
Poplatek uhraďte na účet KSK:
č. účtu: 115-779890237/0100
var. symbol: vaše členské číslo bez lomítka
(např. vaše členské číslo je 111/14 pak var. symbol je 11114)

specifický symbol: 30
částka: 800 Kč (nečlen 2400 Kč)

Přihlášky zasílejte emailem na adresu
vycvikar.morava@slovenskykopov.cz
nebo ve výjimečných případech poštou na adresu:
Libor Beníček
Niva 47
798 61 Niva
V případě zasílání poštou je pro přijetí přihlášky
rozhodující datum poštovního razítka.

Všeobecná ustanovení a pokyny pro
účastníky IHZ-SK
- Zkoušky se řídí platným zkušebním řádem ČMMJ
z 1. 1. 2020.
- Během zkoušek je nutné dodržovat veterinární zákon
č. 166/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákon
na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 ve znění pozdějších
předpisů.
- Zkoušky jsou vypsány pro plemeno slovenský kopov.
- Ztotožnění psa s Průkazem původu se provádí kontrolou
čipování psa
- Vůdce psa musí být ustrojen dle mysliveckých tradic,
musí mít u sebe průkaz původu psa, potvrzení o vakcinaci,
lovecký lístek, zbrojní průkaz a zbraň včetně průkazu
zbraně a dostatečný počet nábojů (pokud lovecký lístek a
zbrojní průkaz vlastní) a platný doklad o pojištění odpovědnosti.
Stejně tak musí mít i vodítko a další potřebné pomůcky
potřebné ke zkouškám z výkonu loveckých psů (např. barvářský
řemen).
- Vůdce psa ručí za veškerou psem způsobenou škodu, pořadatel
nenese odpovědnost za případnou ztrátu psa.
- Vůdce psa může podat námitku proti ohodnocení psa v případě
porušení ZŘ a to ihned po oznámení výsledku, rozhodčí jsou
povinni námitku ihned vyřešit. V případě podání námitky vůdce
složí pořadateli jistinu ve výši 1 000 Kč, která bude vrácena
v případě oprávněnosti námitky. V opačném případě částka
propadá ve prospěch pořadatele. Ve sporných případech
s konečnou platností rozhodne vrchní rozhodčí.
- Zkoušky se konají za každého počasí.

