
 

 

ČMKU, ČMKJ 

Klub chovatelů foxteriérů ČR 

Klub chovatelů teriérů ČR,  
ve spolupráci s ČMMJ OMS Pardubice  

a MS Ostřetín                
         pořádají                          

           v sobotu 9. září 2023 

 

KLUBOVÉ ZKOUŠKY V BEZKONTAKTNÍM NOROVÁNÍ – ZKOUŠKA NOVÁČKŮ 
  

pro plemena: 
FXH,FXD, a plemena zastřešená v KCHT 

 
Garant: výcvikář KCHF: Jan Kirschner 
Správce zkoušek: Vladimír Brynda 

Rozhodčí: deleguje ČMKJ na návrh KCHF a KCHT 
 

Program: 
9.00 hod – Sraz a prezence účastníků zkoušek v areálu umělé nory v Horním Jelení 
9.45 hod - Zahájení a rozlosování psů do skupin 

 
 Podmínky účasti: 

• Na zkouškách se bude posuzovat dle platného zkušebního řádu vydaného ČMMJ pro bezkontaktní norování – 
zkouška nováčků, který je účinný od 1. 1. 2020. Na zkouškách se bude zadávat lovecká upotřebitelnost. 

• Stanovený poplatek pro zkoušku je 700,-Kč. Poplatek musí být uhrazen s podáním přihlášky. Poslední termín 
pro zaplacení a podání přihlášky je 10. 8. 2023. Poplatek je nevratný. 

• Vůdce psa musí mít doklad o řádném očkování psa. Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem 
nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi musí být 
klinicky zdraví. 

• Vůdce psa se dostaví ke zkouškám včas, vhodně ustrojen s pomůckami pro vedení psa na BZ. 

• Pořadatel neručí za ztrátu psa a škody psem způsobené. 

• Zkoušek se mohou účastnit plemena FXD, FXH a všechna plemena teriérů zastřešená v KCHT ČR. Vůdce musí 
jasně prokázat totožnost psa pomocí čipu (čtečka čipů k dispozici). 

• Ke zkouškám nebudou připuštěny háravé, březí či kojící feny a nemocní psi. 

• Na zkouškách bude udělováno čekatelství titulů CACT, R-CACT, dle platných předpisů ČMKJ, CT, Vítěz 
klubových zkoušek dle platných předpisů KCHF ČR, CCT, KV dle platných předpisů KCHT ČR. Udělování 
čekatelství není nárokové. 

• Na zkouškách mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může být 
předmětem fotografování a záznamů s tím, že pokud si to nepřeje, může to explicitně oznámit fotografovi.  

 
Ubytování: Na louce před umělou norou v Horním Jelení je možno STANOVAT. Další ubytování v Holicích a Ostřetíně. 
 

Přihlášku, kopii PP a kopii dokladu o zaplacení zasílejte:   

Na adresu výcvikáře KCHF 

email: vycvikar@foxterrier.cz tel: 721602953 

 

číslo účtu: 701583309/0800 
variabilní symbol: 2418 
zpráva pro příjemce: jméno vůdce 
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