
 
ČMKU - ČMKJ 

Klub chovatelů jezevčíků 
České Republiky z.s. 

Vás zve na 

SPECIÁLNÍ BARVÁŘSKOU SOUTĚŽ 
(SBS KCHJ ČR) 

se zadáváním čekatelství  

CACIT, r. CACIT, CACT a r. CACT 

Pro všechna plemena jezevčíků IV. skupiny FCI. 

Která se koná dne  4.- 5.5.2019 

ve spolupráci s honitbami: 

Strakov, Pazucha - Litomyšl 
 

 

Pracovní předsednictvo:  
Ředitel soutěže:   Ing. Petr Novák tel. 603 271 484 
Ekonom soutěže:   Ing. Jiří Cikryt 
Správce soutěže:    Vít Kristek 
Technické zabezpečení:  Městské lesy Litomyšl, MS Pazucha – Litomyšl  
 
Čestné předsednictvo: 
Ing. Radomír Svoboda  předseda KCHJ ČR 
Radomil Kašpar   místostarosta města Litomyšl 
 
Kontakt na pořadatele:  Monika ILLOVÁ, Bělá u Jevíčka 42, 569 43 
    e-mail: monika.illova@seznam.cz, tel: 731 164 098 
 
Startovné: je stanoveno ve výši 3 000,- Kč. Členové KCHJ ČR (majitelé psa) mají 50 % slevu 
poplatku. Poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na klubový účet 27-4503700277 / 0100 
s názvem Klub chovatelů jezevčíků ČR, jako variabilní symbol použijte svoje členské číslo, jako 
specifický symbol uvádějte číslici 7. Nečleni klubu uvedou jako variabilní symbol číslo zápisu psa. 
Poplatek musí být uhrazen spolu s podáním přihlášky. 
 
 
Přihlášky zasílejte na adresu:   Monika Illová 
    Bělá u Jevíčka 42 
    569 43 Jevíčko 
    Tel: 731 164 098 

 
 
 

Soutěž se posuzuje dle platného 
SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU PRO Speciální barvářskou soutěž KCHJ ČR (SBS KCHJ ČR) 

jeho plné znění je na odkaze http://files.kchj.cz/ZR_KCHJ_SBS_2016.pdf 
 
Rozhodčí: na návrh KCHJ  ČR deleguje ČMKJ 
 
Veterinární podmínky:  
• Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. 
• Zúčastnění psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí 

mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.  
• Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro 

malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 
998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 
 

Všeobecná ustanovení: 
• Zkoušky, soutěže se konají za každého počasí. 
• Na zkouškách (soutěži) se nezadává lovecká upotřebitelnost. 
• Ke zkouškám (soutěži) nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky 

pro účast na zkouškách (soutěži). Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu pro 
soutěže KCHJ ČR. 

• Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde 
bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.  

• Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce  neprokáže jeho totožnost 
(jedinec označen viditelným tetováním nebo čipem).  

• Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele. 
• Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.  

Uzávěrka přihlášek:  15.4.2019 



• Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI, ČMKU, ČMKJ a 
případně chovatelských klubů, zejména pak Řádem pro přiznání titulu Šampion práce FCI, 
Šampion práce ČR a doplňujícími předpisy. 

• Vůdce psa se dostaví na místo prezence v čase určeném těmito propozicemi, vybaven 
zkušebním řádem. Musí být vhodně myslivecky ustrojen, vybaven loveckou zbraní, 
potřebnými pomůckami pro předvedení psa a doklady určenými ZŘ a zákonnými předpisy 
(lovecký lístek, zbojní průkaz a doklad o pojištění – pokud jej vlastní). Současně musí být 
pojištěn pro případ odpovědnosti za škody, dle ust. Zákona č. 449/2001 Sb. 

• V případě většího počtu přihlášených jedinců bude proveden výběr psů výborem KCHJ ČR na 
doporučení výcvikové rady KCHJ ČR. Nepřijetí psa bude oznámeno písemně neprodleně po 
rozhodnutí, nepřijatým jedincům bude startovní poplatek ihned vrácen. 

 
 

Program: 
 

3.5.2019 
 

10:00 -  Sraz rozhodčích – Autokemp Primátor 
 

4.5.2019 
 

07:30 -  Sraz účastníků – Autokemp Primátor Snídaně, přejímka psů, veterinární 
kontrola, losování. 

08:30 -  Odjezd do honitby ML Litomyšl (Kozlovská hájenka – GPS 49.8728783N, 
16.4167275E) k plnění disciplín prvního dne 

09:00 - Slavnostní zahájení soutěže 
19:00 - Společné posezení účastníků – Autokemp Primátor 

 
5.5.2019 

 
08.00 -  Snídaně– Autokemp Primátor 
08:30 -  Odjezd do honitby k plnění disciplín druhého dne 
15:00 - Oběd, končení soutěže, slavnostní vyhlášení výsledků– Autokemp 

Primátor 
 

Občerstvení bude zajištěno po celou dobu soutěže. 
 

 
Ubytování:  

Autokemp Primátor 
Strakovská 
570 01 Litomyšl 
e-mail: primator@camplitomysl.cz 
tel.: +420 732 148 723 
web: www.camplitomysl.cz 
souřadnice: 49.8677217N, 16.3234597E 


