
Českomoravská kynologická jednota,
Klub chovatelů loveckých slídičů, AMČR

pořádají

KLUBOVÉ LESNÍ ZKOUŠKY
SLÍDIČŮ, RETRIEVERŮ CACT

dne 17. července 2021

v honitbě Ostrůvek u Moravských Budějovic



Ředitel zkoušek :                Zdeněk Veleba

Správce zkoušek:               Mgr. Marcela Smetanová Velebová

Sbor rozhodčích:               deleguje ČMKJ Praha na návrh pořadatele

Pověřená osoba:                 Mgr. Marcela Smetanová Velebová
                                             (+420 605 461 986, vycvikarkchls@seznam.cz)

Program:
17.7.2021   8.00 hod. sraz účastníků na hájence Kosová

  8.30 hod. veterinární prohlídka

  9.00 hod. zahájení zkoušek, odjezd do honitby, plnění disciplin

cca 17.00 hod. vyhlášení výsledků

Občerstvení zajištěno.



Podmínky účasti:

 Zkoušky jsou pořádány pro všechna plemena KCHLS. 
Přihlášky zasílejte do 28. června 2021.
 Vložné, které činí 2000,- Kč (pro členy KCHLS platí sleva 50% tj. 

1000,-Kč), zasílejte online přes web KCHLS. 
 Přihláška  bude  zaregistrována  pouze  po  zaplacení  předepsaného  poplatku. 

Vložné je nevratné.

 Při  presenci  v den  zkoušek  bude vybírán  ještě  poplatek  200,-Kč  na  honitbu. 
Bude-li vůdce požadovat střelce, zaplatí ještě 100,- Kč.

 Na zkouškách se bude posuzovat podle příslušného Soutěžního řádu ČMKJ pro 
dané plemeno, platného od 1. 1. 2015 + u retrieverů příloha. U každého plemene 
při získání I. ceny může být nejlepšímu jedinci přiznán titul CACT, druhému 
jedinci  v I.  ceně pak res.  CACT. Úspěšní absolventi  mohou (pokud požádají) 
dostat loveckou upotřebitelnost.

 Ke  zkouškám  nebudou  připuštěny  háravé  feny  a  psi  nemocní!  Vůdce  musí 
předložit očkovací průkaz, kde bude uveden záznam o platném očkování proti 
vzteklině. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.

 Vůdci se dostaví na zkoušky včas, vhodně myslivecky ustrojeni a s pomůckami 
pro  vedení  psů  na  lesních  zkouškách.  Vůdce  s platným  loveckým  lístkem, 
zbrojním  průkazem  a  pojištěním  střílí  v  průběhu  zkoušek  sám,  vůdce  bez 
loveckého lístku si zajistí střelce, popřípadě mu bude přidělen pořadateli proti 
úhradě 100,- Kč.  

                                                                                    Za pořadatele:
                                                        Mgr. Marcela Smetanová Velebová

                                                                   výcvikář KCHLS
                                                                    +420 605 461 986

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Účastí  na  akci  (zkouškách/výstavách)  Klubu  chovatelů  loveckých  slídičů,  z.  s.  dáváte  
souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů Vaší osoby.
Dále souhlasíte s užitím pořízených fotografií či videozáznamů, ať už v podobě hmotné či  
digitalizované pro veškeré propagační materiály klubu, jak v tištěné, tak v elektronické  
podobě (např. webové stránky, Facebook, tiskoviny). 
Rovněž  souhlasíte  s tím,  aby  klub  poskytl  licenční  oprávnění  k užití  fotografií  či  
videozáznamů případným třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a  
marketingových materiálů klubu. 
Souhlasíte s tím, že fotografie či videozáznam může být změněn, použit jako součást díla  
souborného nebo může být použita pouze jeho část.



Příloha:
Úprava soutěžních řádů ČMKJ pro retrievery platná od 1. 1. 2017

Soutěžní řád ČMKJ byl schválen s platností od 1. 6. 2014 a tudíž se podle něj posuzují již 
3 sezóny soutěží pořádaných pro vyjmenovaná plemena. Na základě dosavadních 

zkušeností s uplatňováním nového Soutěžního řádu ČMKJ předložili Retriever Klub CZ 
o. s. a KCHLS o. s. tuto úpravu Soutěžních řádů ČMKJ pro plemena retrieverů. Úprava 

byla odsouhlasena ČMKJ a je platná pro všechny soutěže retrieverů se zadáváním 
čekatelství titulů od 1. 1. 2017.

Doplňky k jednotlivým disciplínám:
1) Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře – popis disciplíny shodný, změna v hodnocení 
- známka 2 - na donesený kus 8 minut na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 12 

minut
- známka 1 – na donesený kus 10 minut na LZ, na ostatních zkouškách jeden kus do 12 

minut
- známka 0 – pes do stanoveného limitu nepřinese žádný kus

2) Přinášení – do popisu disciplíny doplnit – vylučující chybou je když pes bere 2 kusy 
najednou (při disciplínách se dvěma aporty).

3) Přinášení kachny z hluboké vody – z popisu disciplíny vyplývá, že přinášení se hodnotí 
do známky za disciplínu a proto navrhujeme z tabulek vypustit samostatné hodnocení 

pomocnou známkou z přinášení (v tabulce ZV a PZ disciplína 5).
4) Dvojitý aport v terénu – z popisu disciplíny vypustit větu: Každý povel k usměrnění 

psa před vypuštěním snižuje známku.
5) Vlečka se srstnatou zvěří, vlečka s pernatou zvěří – do popisu obou disciplín doplnit 
větu: Pes může být nasazen na vlečku pouze 3x. Do hodnocení obou disciplín doplnit: 

známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu zvěř nepřinese ani po 3. nasazení na vlečku.
Doplněk do úvodní části:

6) Mezinárodní soutěž retrieverů – MSR - za větu: Soutěží se podle Soutěžního řádu pro 
KVZPR - doplnit větu: Vítěz posledního ročníku MSR se kvalifikuje přímo k účasti na 

dalším ročníku MSR, na kterém při prezenci předá putovní pohár pro vítěze MSR 
pořadatelům.

Změna soutěžních řádů ČMKJ pro retrievery ze dne 20. 11. 2019
Změna Soutěžního řádu ČMKJ pro klubové zkoušky retrieverů z 20. 11. 2019, kterou se 
mění limitní známka disciplíny „Vyhledávání“ na KPZ, KLZ, KVZPR a „Vyhledávání v 
rákosí“ na KZVP. Pro první cenu je nově stanovena limitní známka 2, pro druhou a třetí 

cenu limitní známka 1. 


	Přihlášky zasílejte do 28. června 2021.

