Pozvánka
na Světový pohár českých fousků
29. a 30. září 2018 na Konopišti
Vážení členové Klubu chovatelů českých fousků, z. s., vážení příznivci a přátelé
našeho národního plemene ohaře českého fouska. Dovolte mi, abych Vás jménem
výboru klubu a výboru Středočeské pobočky, která akci organizačně zaštiťuje, pozval
na mezinárodní soutěž Světový pohár českých fousků, která se uskuteční
ve dne 29. a 30. září 2018
v okolí světoznámého zámku Konopiště a v přilehlé bažantnici Lesního závodu
Konopiště, a dále na vhodných rybnících mysliveckých spolků OMS Benešov.
Soutěž se bude posuzovat podle schváleného Soutěžního řádu pro Světový pohár
českých fousků, který respektuje mezinárodní odlišnosti a nepracuje se srstnatou zvěří
s výjimkou klidu před srstnatou zvěří, neboť v zahraničí drobná srstnatá zvěř není
zpravidla s ohaři lovena, a proto nejsou psi na drobné srstnaté zvěři cvičeni.
Považujeme tedy za vhodnější vypuštění práce s drobnou srstnatou zvěří, než nutit
zahraniční účastníky k disciplínám, na které jejich psi nejsou připraveni a vycvičeni.
Dále obsahuje disciplínu slídění za živou kachnou v podobě, ve které s ní Státní
veterinární správa České republiky vyslovila souhlas. Soutěžní řád v plném znění
naleznete na webových stránkách klubu, kde jej možno si jej stáhnou. Bude-li prostor
ve Zpravodaji č. 2/2018, bude vytištěn i ve našem klubovém tisku.
Na soutěž se mohou přihlásit všichni psi a feny českého fouska, a to i bez
předchozích zkoušek nebo zkoušek lovecké upotřebitelnosti.
Účastníci budou při soutěži rozděleni na mladé jedince (psi a feny do stáří 24
měsíců) a na dospělé jedince (psi a feny starší 24 měsíců), v jedné skupině může být
nejvýše 6 psů. Ustanovení Všeobecné části zkušebního řádu o nejvyšším počtu 24
psů se nepoužije a soutěže se může účastnit libovolný počet psů. Pro každou
skupinu psů je nutno použít nejméně dva rozhodčí s aprobací pro všestranné zkoušky
ohařů. Jinak se pro soutěž uplatní přiměřeně Všeobecná část zkušebního řádu. Podle
rozlosování půjde část psů v sobotu na polní práce a v neděli pak nastoupí na vodní
práce, druhá část bude v sobotu absolvovat vodní práce a v neděli práce polní.
Pokud soutěžící pes nebo fena je hodnocen známkou 0 může pokračovat v soutěži
jen tehdy, postačí-li známka 0 k zařazení do III. ceny, jinak je z dalšího posuzování
vyloučen.
Přihlášky na klasickém tiskopisu posílejte prosím na adresu

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ
Světový pohár českých fousků
Heřmaničky č. p. 93
257 89 Heřmaničky

Pro správnost údajů prosím k Vaší přihlášce připojte také oboustrannou kopii
průkazu původu vámi přihlašovaného psa.
Bohužel termín Světového poháru byl vybrán s termínem Klubové výstavy na
Konopišti již v polovině roku 2016 a oznámen zahraničním klubům, neboť s jejich
účastí je počítáno, a teprve následně na konci roku 2017 byl na tento termín posunut i
Memoriál Karla Podhajského. Jsem však přesvědčen, že tato nepříznivá kolize
termínu nebude mít vliv na účast, neboť na MKP obvykle startuje pouze několik
českých fousků.
Hlavním smyslem této akce je porovnat výkony našich českých fousků s výkony
zahraničních psů na srovnatelné úrovni, více méně ve vrozených disciplínách.
Výsledky zahraničních jedinců na našich memoriálech nás opravňují k závěru, že
výcvikové disciplíny (zejména lesní) zahraniční účastníci nezvládají, možná vlivem
neznalosti českého zkušebního řádu, a proto se snažíme o porovnání psů na úrovni
srovnatelné.
Výborem KCHČF byly stanoveny startovní poplatky na Světový pohár takto:

Za každého psa
 1.000,- Kč člen KCHČF,
 1.500,- Kč nečlen KCHČF, který je členem ČMMJ,
 3.000,- Kč nečlen ČMMJ,
 zahraniční účastník 150 EURO.
Startovní poplatek je možné uhradit:
A) nejlépe bankovním převodem nebo poštovní složenkou typu A (platba na účet)
- adekvátní částku vypočtenou podle propozic pošlete na účet č
2700549132/2010 (FIO Banka)
Startovní poplatky zasílejte na uvedený účet až po 1. 6. 2018!!!
B) poštovní složenkou typu C (platba na adresu)
Jako variabilní symbol uveďte číslo zápisu prvního psa v průkazu původu psa
(Člp – pouze číselný formát).
Jako specifický symbol uveďte číslo 29300918.
Klub a Středočeská pobočka ve spolupráci s OMS Benešov a státním zámkem
Konopiště připravují kromě konference o chovu českých fousků u nás a v zahraničí i
další doprovodný program o myslivosti na OMS Benešov, takže budeme doufat, že se
nám třídenní akce vydaří. Centrum veškerého dění, včetně klubové výstavy bude u
hotelu Nová myslivna na Konopišti. Přesný harmonogram bude uveřejněn v příštím
zpravodaji.
Mgr. Jaroslav Rataj
Jednatel KCHČF a předseda Středočeské pobočky

