
Klub chovatelů loveckých slídičů a
Asociace myslivosti ČR

pořádají
v honitbě MS Střela Švábenice

dne 30. května 2020

Klubové lesní zkoušky 
slídičů, retrieverů

se zadáním titulů CACT a res.CACT

a 
dne 31. května 2020

Klubové zkoušky vodní práce 
slídičů, retrieverů 

se zadáním titulů CACT a res.CACT



Ředitel zkoušek:     Marcela Smetanová Velebová            

Správce zkoušek:    Michal Frgál, jednatel MS Střela Švábenice

Pověřená osoba: Marcela Smetanová Velebová (+420 605 461 986)



Podmínky účasti:
 Zkoušky  jsou  pořádány  pro  všechna  plemena  psů  sdružená

v KCHLS.
Startovné na LZ činní 2000,- Kč (členové KCHLS mají 50% slevu a
platí  1000,-  Kč) na zkoušky z VP činní  1400,-  Kč (členové KCHLS
mají 50% slevu a platí 700,- Kč), startovné musí být zaplaceno na účet
KCHLS do 11.5.2020.
Při prezenci v den zkoušek bude vybírán ještě poplatek  200,-Kč  na
náklady pořadatele a podporu myslivosti. 
Přihláška bude  zaregistrována  pouze  po  zaplacení  předepsaného
poplatku, který je nevratný. 
Na zkouškách se bude posuzovat podle Soutěžního řádu ČMKJ pro
klubové zkoušky a soutěže pro dané plemeno (platného od 1. 1. 2015) +
příloha pro retrievery. U každého plemene při získání I. ceny může být
nejlepšímu jedinci přiznán titul CACT, druhému jedinci v I. ceně pak
res. CACT.
 Ke  zkouškám  nebudou  připuštěny  háravé  feny  a  psi  nemocní!

Vůdce musí předložit očkovací průkaz, kde bude uveden záznam o
platném  očkování  proti  vzteklině.  Rovněž  nebude  ke  zkouškám
připuštěn  jedinec,  jehož  majitel  nebude  moci  prokázat  jeho
totožnost.  Pořadatel  neručí  za ztrátu psa,  uhynutí,  ani  za škody
psem způsobené.

 Vůdci  se  dostaví  na  zkoušky  včas,  vhodně  myslivecky  ustrojeni
(včetně pokrývky hlavy) a s pomůckami pro vedení psů na lesních
zkouškách a zkouškách z vodní práce. Vůdce s platným loveckým
lístkem, zbrojním průkazem a pojištěním střílí v průběhu zkoušek
sám, vůdce bez loveckého lístku si  zajistí  střelce,  popřípadě mu
bude střelec pořadateli přidělen za úhradu 100,- Kč.  

 Vůdci si mohou přinést vlastní zvěř; o vhodnosti použití rozhodnou
rozhodčí.

 Úspěšní absolventi  mohou (pokud požádají) získat potvrzení o lovecké
upotřebitelnosti.

 Korona  je  vítána,  musí  se  však  řídit  pokyny  rozhodčích  a
pořadatelů.

 Informace o organizaci zkoušek poskytne:
Marcela Smetanová Velebová –  605 461 986 



Sraz účastníků LZ je ve Švábenicích – chata MS dne 30.května 2020 v 8.00 
h. 
Sraz účastníků VP je ve Švábenicích- chata MS dne 31.května 2020 v 8.00 h. 

Občerstvení je zajištěno po oba dva dny.

 

Na Vaši účast se těší členové MS Střela Švábenice a všichni pořadatelé.
 Přejeme mnoho úspěchů při výcviku i na zkouškách.         
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