
 
 

             ČMKU – ČMKJ - Retriever klub CZ  
                         pořádají ve spolupráci  
          s OMS Benešov a honitbou Konopiště 
                   Mezinárodní Field trial retrieverů 

       (ploužená leč/walk up) 
 

       se zadáváním čekatelství CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT 
pro plemena retrievrů – LR, GR, FCR, CBR, CCR, NSDTR. 

dne: 18 října 2020    místo:Konopiště 
 

  
 
Ředitel zkoušek: Petr Jupa 
Pořadatel zkoušek: Retriever klub CZ 
Organizátor: Veronika Majerová 
Pověřená osoba: Petr Jupa 
Rozhodčí: Bobby Robertson, Joe Mc Givern, Radka Stegurová a Jindra Jansová 
Veterinární dozor: MVDr. Luděk Paleček 
 
Program: 
06:00-07:00 Snídaně pro bydlící  
07:30-08:00 Přejímka psů a losování čísel startujících 
08:00-08:15 Zahájení zkoušek 
08:30 Nástup před hotelem, nástup do autobusů, přesun do honitby 
09:00-15:00 Posuzování trialu  
16:00-17:00 Vyhlášení výsledků v hotelu Benica 
 
Mezinárodní Field trial retrieverů otevíráme pro 18 týmů. 
Uzávěrka přihlášek je v sobotu 10 října 2020. 
V případě překročení limitu 18 účastníků proběhne v neděli 11 října 2020 losování, o jejímž 
výsledku budou všichni přihlášení informováni. Každopádně budou všichni přihlášení v tento den 
informováni e-mailem o účasti na trialu. (První se losují členové klubu, dále losujeme do počtu 
startujícími, kteří nejsou členy klubu) 
 
Startovné: 
2500,- Kč  člen/nečlen RK CZ, 100 € zahraniční účastník. 
Číslo účtu: 2900706251/2010 
Účet na jméno: Retriever klub CZ 
Variabilní symbol: Vaše členské číslo, nečlen 0000 
Specifický symbol:  5018102020 
Zpráva pro příjemce: MFTR 18.10.2020, jméno a příjmení účastníka soutěže 
V případě neúčasti je startovné nevratné. 
V případě vrácení peněz, bude účastníkovi účtován administrativní poplatek ve výši 125,-kč. 
Částka nezahrnuje stravu. 
 
 
 



 
Přihláška:  
Vyplňte přihlášku na webu Retrieveru klubu-  www.retriever-klub.cz v kalendáři akcí u detailu této 
akce. Jako přílohu pošlete kopie dokladu o zaplacení a spolu s kopií průkazu původu psa. 
V případě jakýchkoliv otázek se můžete obrátit na Veroniku Majerovou, email: 
veronikamajerova77@gmail.com  
 
Ubytování 
Pořadatel zkoušek doporučuje hotel Benica (www.benica.cz). Tento hotel nám na tuto akci nabízí 
speciální slevu z pultových cen.  
 
Domluvené slevy jsou k dispozici pod kódem ‘TRIAL’  
1000,- Kč za jednolůžkový pokoj vč. snídaně 
1650,- Kč za dvoulůžkový pokoj vč. snídaně 
200,- Kč za psa / noc 
Parkování zdarma 
 
1) Prosím, zadávejte rezervaci přes webové stránky: www.benica.cz 
Zadáte termín příjezdu a odjezdu, do políčka, kde je napsané „benestar“ napíšete TRIAL a 
naběhnou vaše ceny. 
Nebo lze zadat pouze termín, kliknout na „dostupnost“, zde se otevře nabídka a v horní části je 
políčko pro PROMO kód = zde napsat TRIAL. 
nebo 
2) Pošlete email na: petra.kmoskova@benica.cz pod kódem „Trial“. 
Kontaktní osoba je p. Kmošková, tel. +420 737 797 214. 
 
Mezi 24.00 hodinou večerní a 5.30 ráno jsou hotelové dveře uzamčeny. Pouze v případě nutné 
potřeby můžete použít zvonek na recepci.  
Snídaně je od 6 hodin. 
Psi mohou být venčeni v hotelovém komplexu. Použijte branku vedle plotu. Po psech vše uklízejte, 
abychom zachovali čistotu. 

  
Veterinární podmínky:  

1. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b) 
zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v 
platném znění - veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Všechna 
zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této 
vakcinaci v souladu s § 4 odst.1. písm. f) veterinárního zákona. Psi chovatelů 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. 

2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého 
nebezpečných nákaz přenosných na masožravce. 

3. Ke zkoušce nebudou připuštěny hárající feny, feny ve druhé polovině březosti a feny méně 
než 50 dní po porodu. Rovněž nebude ke zkouškám připuštěn jedinec, jehož majitel nebude 
moci prokázat jeho totožnost. 

4. Nezbytně nutná veterinární péče zajištěna. 
 
Všeobecné podmínky:  

1. Pes v den zkoušek musí splňovat podmínku minimálního věku 18 měsíců a jednoho dne. 
2. Přihlásit se mohou všechna plemena retrieverů.  
3. Na zkouškách se bude hodnotit dle mezinárodního reglementu pro field trial retrieverů 



schválený předsednictvem FCI v dubnu 2011 v Římě a vstoupil v platnost 1.9.2011) – viz 
soutěžní řád ČMKJ platný od 1.1.2011.   

4. Titul CACIT (res. CACIT) může být přiznán jedinci, který předvedl perfektní výkon 
vynikající kvality a umístil se na prvním resp. druhém místě.  

5. Titul CACT (res. CACT) může být přiznán jedinci, který předvedl perfektní výkon 
vynikající kvality a umístil se ve svém plemeni na prvním resp. druhém místě.  

6. Rozhodčí mají právo nezadat žádné ocenění (R)CACIT, (R)CACT pokud podle jejich 
názoru kvalita práce není dostatečně dobrá. 

7. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. 
8. Vůdce psa musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz, nebo pas pro malá zvířata, 
      kde bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině. Při prezenci prosím 

            nezapomeňte vzít s sebou tabulky lovecké upotřebitelnosti se známkou přinášení kachny 
            z hluboké vody. Pokud nebude možné doložit potvrzení o absolvování aportu z hluboké 
            vody, bude možno vodní práci na místě přezkoušet. 

9. Vůdci se dostaví na zkoušky včas a vhodně myslivecky ustrojeni.  
10.  Zasláním přihlášky startující souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR. 
11. Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast 

na zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny v Soutěžním řádu pro retrievry.  
12. Přejímku a kontrolu zdravotního stavu psů provede pověřená osoba. Psi, kteří neprošli ve 

stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. 
 
Pořadatel: 
Retriever klub CZ 
Nová 1268, 664 34 Kuřim 
 
Organizátor: 
Veronika Majerová 
Tel: + 420 739 700 751 
Email: veronikamajerova77@gmail.com 
 
Veterinární ordinace v případě první pomoci:  
 
1) MVDr. Láznička, V Koutech 9, 257 21 Poříčí nad Sázavou 
Tel. 00420 775 064 640 
 
2) MVDr. Ludek Paleček, Rubešova 621, Benešov 
Tel. 00420 602 643 649 
 
Lékařská služba první pomoci: 155 
 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově 
Máchova 400, 25601 Benešov 
Pavilon E 
Tel: 00420 317 756 338 
Otevírací doba: Pá- 16.00-20.00, So- 08.00-18.00, Ne- 08.00-18.00 
 
 
Přejeme mnoho úspěchů! 
 
 
 
 



 

SPONZOŘI AKCE 

 
 

 


