
MKU MKJ -
Klub breta ských oha , z.s.

po dá ve spolupráci
s OMS Vy kov a MS Medlov tí myslivci

dne 14.5.2022 v Medlovicích

XIX. MEMORIÁL JOSEFALUXE
se zadáváním ekatelství (CACT, r.CACT) a titul (Vít z MJL 2022, Klubový vít z MJL
2022)

Sout pro kontinentální i britské oha e podle pravidel zve ejn ných na kl webu, modifikace
zkou ek ZV.
Sout je p stupná v em plemen m oha , sdru eným v klubu KBO, z.s. a pro v echna plemena
VII. skupiny FCI. O tituly CACT a r.CACT mohou sout it oha i plemen za len ných v KBO,
KO, KDO, KCH F a britská plemena.

Program:
Sraz: 8:00 Kulturní d mMedlovice (Obecní ad Medlovice ve dvo e)
P ejímka: 8:00 8:30
Zahájení akce: 8:45 - 9:00 odjezd do pole
P edpokládané ukon ení akce cca 15:00

Uzáv rka p ihl ek: 7.5.2022

Adresa pro zaslání p ihl ek:
Monika Synková, Medlovice 169, 682 01 Vy kov, nebo elektronicky na e-mail.:
smudlova.monika@seznam.cz

P ihl ka na zkou ky je ke sta ení na www.breton.cz v odkazu Akce klubu na konci.

Startovné je nutné uhradit p edem na et:
.ú. 530227309/0800, variabilní symbol slo zápisu psa, zpráva p jemce: jméno, p ijmení
majitele psa, tel. slo
lenové KBO a po dajícího MS 900,- K , ostatní 1100,- K .

Kopie dokladu o zaplacení stanoveného poplatku musí být p ilo ena k zaslané
p ihl ce!

Kontaktní osoba: Monika Synková, Medlovice 169, 682 01 Vy kov,
e-mail: smudlova.monika@seznam.cz , tel.+420 777 361 295

Veterinární podmínky:
V ichni z astn ní psi musí být klinicky zdraví. Psi nemocní a háravé feny nebudou
k sout i p ipu t ni. Veterinární kontrolu provede pov ená osoba.

Z astn ní psi musí být vybaveni pasem pro malá zv ata nebo o kovacím pr kazem a
musí mít platnou vakcinaci proti vzteklin v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního
zákona.



Psi pocházející z lenských zemí EU a t etích zemí musí být doprovázeni platným pasem
pro malá zv ata a musí spl ovat podmínky dané na zením Evropského Parlamentu a
Rady Evropy . 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

V eobecná ustanovení:
Sout se koná za ka dého po así.
Na sout i se bude posuzovat podle pravidel zve ejn ných na klubovém webu, modifikace
ZV, chovná zkou ka KBO..

Na zkou kách se nezadává lovecká upot ebitelnost.
K sout i nebudou p ipu t ni psi a v dci, kte nespl ují v eobecné podmínky pro ast na
sout i. Tyto podmínky jsou uvedeny v propozicích sout e.

V dce musí p edlo it pr kaz p vodu psa, o kovací pr kaz nebo pas pro malá zv ata, kde
bude uveden záznam o platném o kování proti vzteklin .

Ke zkou kám nebude p ipu t n jedinec, jeho majitel/v dce neprok e jeho toto nost
(jedinec musí být ozna en viditelným tetováním nebo ipem).

Sbor rozhod ch deleguje MKJ na návrh po adatele.
Po adatel neru za ztrátu psa, uhynutí, ani za kody psem zp sobené.
Zadávání ekatelství ampionátu a dal ch titul se dí p edpisy MKU, MKJ a
chovatelského klubu.
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