
       ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA, z. s. 

       ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z. s. 

       KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ČR, z. s.
           VE SPOLUPRÁCI S OMS OPAVA 

PROPOZICE 

I. ročník Memoriálu Luďka Müllera– mezinárodní zkoušky ohařů v polní a vodní práci, 

podle zkušebního řádu pro IKP, se zadáním titulů CACIT a CACT  
16.-18. září 2022 

Program soutěže  
Pátek, 16.9.2022 
15.00 hodin – sraz účastníků MLM, přejímka psů, losování v Penzionu Kamenec  

17.00 hodin – přehlídka exteriéru ohařů   

18.30 hodin – porada rozhodčích 
20.00 hodin – společenský večer  

Sobota, 17.9.2022 
07.30 hodin – sraz na myslivecké chatě MS Bohuslavice                 
08.15 hodin – zahájení MLM a odjezd do honiteb 
16.00 hodin – přehlídkové hledání  - baráž 
18.00 hodin – vyhlášení výsledků Memoriálu Luďka Müllera  
 
Nedělě, 18.9. 2022 
odjezd účastníků 

Případná změna programu, informace o ubytování a veškeré nezbytné detaily budou 
postupně přidávány na webové stránky: muller-memorial.cz  
Přihlášení také možné přes https://klubkratkosrstyohar.cz/prihlasovani-na-akce/  

Podmínky pro přijetí na Memoriál Luďka Müllera  
Výstavní ohodnocení V nebo VD  
Zkoušky vloh a Podzimní zkoušky absolvované v I. ceně  
(vše potřeba doložit)  
 
Soutěže se mohou zúčastnit všechna plemena kontinentálních ohařů, přednost mají NKO.

Vítěz memoriálu, který obstál v I.ceně může získat titul CACIT a CACT, druhý ohař v pořadí, 
který obstál v I.ceně může získat titul res. CACIT a res. CACT. Tituly nejsou nárokové a mo-
hou být zadány pouze za mimořádně podaný výkon. O vítězi MLM v případě rovnosti bodů 
rozhoduje přehlídkové hledání – baráž.
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Pokyny pro účastníky  
Přihlášky se současně uhrazenou platbou startovného, se přijímají do 28. srpna 2022. Na 
přihlášky bez uhrazené platby nebude brán zřetel. Po uzavření přihlášek budou vůdci 
vyrozuměni o přijetí a budou zahrnuti do katalogu.  
Zkouší se podle platného zkušebního řádu pro IKP (Soutěž polní a vodní práce 
kontinentálních ohařů). 
Doklady nutné k přejímce: 1) průkaz původu psa 2) očkovací průkaz s platným očkováním 
proti vzteklině. Zahraniční účastníci předloží při přejímce Mezinárodní očkovací průkaz – 
Europas.    
Pořadatel neručí za škody způsobené psem nebo na psovi. Pořadatel nepřijímá odpovědnost 
za zranění nebo uhynutí psa při zkouškách.  
Psi musí být klinicky zdraví. Psi, pocházející z ČR, musí být doprovázeni platným očkovacím 
průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi 
z členských států EU musí splňovat podmínky Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
577/2013/EC  

ze dne 28. 6. 2013 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013/EC ze dne 12. 
6. 2013.   

Startovné 
Poplatek za psa činí 2 500 Kč, pro zahraniční účastníky 100 Euro.  
Člen KKO ČR, z.s. má slevu na startovném ve výši 200 Kč.  
Výše poplatku se posuzuje dle majitele psa. V případě neúčasti na memoriálu se poplatek 
nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených s pořádáním memoriálu. Poplatek se 
vrátí pouze v případě nepřijetí na memoriál z důvodu velkého počtu zájemců. 
Platba na účet: 19570177/5500, VS: číslo zápisu psa  
Do zprávy pro příjemce uvést: MLM_ Jméno majitele psa 

Přihláška 
K přihlášce přikládejte oboustrannou fotokopii PP a fotografii psa do katalogu. 

Přihlášku zasílejte na email zestipek@centrum.cz   
Mgr. Martina Müllerová: tel: + 420 776 281 286 
nebo Ing. Karel Poledník, k.polednik@centrum.cz , + 420 605 459 215 
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PŘ I H L Á ŠK A  

Pořadatel: Klub krátkosrstý ohař ČR, z.s. se sídlem Jizerní Vtelno čp. 6, okr. Mladá 
Boleslav; IČ: 48680486  
ve spolupráci s OMS Opava 

UPOZORNĚNÍ: 

Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)  je nezbytné, aby účast-
ník akcí  klubu udělil klubu jako správci osobních údajů  svůj souhlas s tím, aby za účelem 
klubové evidence klub zpracovával nejnutnější osobní údaje týkající se jeho osoby, aby mohli 
evidovat jméno a adresu, eventuálně emailovou adresu či telefonní kontakt v seznamu účast-
níků akcí klubu. Tato evidence je nezbytná pro udržování kontaktu mezi účastníky klubových 
akcí a vedením klubu, ať už na základě elektronické korespondence, či možnosti předávání 
nebo zasílání kl. tiskovin. Osobní údaje, které má takto klub k dispozici, jsou řádně zabezpe-
čené a nejsou bez výslovného souhlasu Subjektu údajů nikde volně přístupné. Přihlášky, 

     Memoriál Luďka Müllera zkouškám loveckých psů

Místo:      Bohuslavice Datum: 16.-18.9.2022

Jméno psa – feny:      

Plemeno:       Pohlaví:      

Zapsán(a):       Tet. číslo:      

Vržen(a):       Barva:      

Otec:       Člp:      

Matka:       Člp:      

Majitel:       Bytem:      

Vůdce:       Bytem:      

Výstavní ocenění:            

Zkoušky (ZV, PZ)      
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eventuálně výsledky klubových akcí společně s adresami účastníků jsou v kopii předávány 
zastřešujícím orgánům (ČMKJ, ČMMJ).  
Jako Subjekt osobních údajů má fyzická osoba právo svůj souhlas kdykoli odvolat a členství 
v klubu zrušit, protože členství v klubu je dobrovolné. Odvoláním předchozího souhlasu však 
není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících z předchozího uděleného 
souhlasu.  
V souvislosti s příslušnými ustanoveními GDPR souhlasím se zpracováním a s případ-
ným zveřejněním svých osobních údajů ve Zpravodaji klubu nebo na webových strán-
kách klubu, v souvislosti s propagací plemene NKO a s informacemi o jeho chovu a vý-
cviku. 
Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji. Přihlášeného psa před-
vedu buď sám, anebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. Ručím za škody, 
které by můj pes-fena učinil osobám nebo na věcech. Předepsaný poplatek zaplatím spolu 
s podepsanou a zaslanou přihláškou dle dispozic uvedených v propozicích. 

V       dne      

Vlastnoruční podpis majitele/vůdce psa      

Přesná adresa 
+ tel. kontakt

     


