Podmínky účasti na soutěžích
Memoriálu Františka Vojtěcha a Memoriálu Jindřicha Steinitze

Memoriál Františka Vojtěcha

Mezinárodní soutěž NKO o titul Všestranný vítěz NKO ČR se zadáním titulu CACT a res. CACT.
Pořádá se každým rokem. Pořadatelem je příslušný OMS, KCHNKO Praha a pověřená pobočka klubu.
Na MFV se zkouší podle platného zkušebního řádu pro VZ ohařů.
Soutěže se může zúčastnit nejvýše 24 psů a fen NKO bez rozdílu stáří, z toho 5 ze zahraničí. V případě
nenaplnění počtu zahraničních účastníků se doplní stanovený počet psů z ČR.
O počtu zúčastněných NKO pro jednotlivé ročníky, rozhodne na návrh pořádající pobočky klubu podle
místních podmínek výbor KCHNKO Praha.
Pořádající pobočka klubu má právo přednostního výběru pro 2 NKO na tuto soutěž a ti musí splňovat
podmínky pro výběr na MFV.
Podmínky účasti:
U zahraničních účastníků mají přednost ti, kteří mají jakoukoliv zkoušku z výkonu.
Z ČR mají přednost:
1. Chovní psi a kandidáti chovu
2. Chovné feny a kandidátky chovu
3. Z ostatních psů a fen ti, kteří absolvovali
1. PZ a VZ v I. ceně, nebo
2. PZ a LZ v I. ceně, nebo
3. PZ a SZVP v I. ceně, nebo
4. PZ nebo LZ v I. ceně
4. Psi a feny startující na MFV opakovaně v pořadí: neuspěl, III. cena, II. cena, I. cena.
U účastníků z ČR mají přednost členové KCHNKO Praha, kteří v tomto klubu zapisují vrhy a registrují
chovné jedince.
O výběru NKO na tuto soutěž rozhodne výbor KCHNKO Praha po termínu uzávěrky přihlášek.
Neobstojí-li pes nebo fena v některé disciplíně, v soutěži dále nepokračuje.

Memoriál Jindřicha Steinitze

Mezinárodní soutěž NKO o putovní pohár Dr. Ing. Jindřicha Steinitze se zadáním titulu CACIT, res.
CACIT a CACT, res. CACT.
Pořádá se každý druhý rok. Pořadatelem je příslušný OMS, KCHNKO Praha a pověřená pobočka klubu.
Na MJS se zkouší práce v poli a ve vodě podle platného zkušebního řádu pro MKP, navíc se zkouší
vlečka se zajícem jako na PZ ohařů.
Soutěže se může zúčastnit nejvýše 24 psů a fen NKO bez rozdílu stáří, z toho 10 ze zahraničí.
V případě nenaplnění počtu zahraničních účastníků se doplní stanovený počet psů z ČR.
O počtu zúčastněných NKO pro jednotlivé ročníky, rozhodne na návrh pořádající pobočky klubu podle
místních podmínek výbor KCHNKO Praha.
Pořádající pobočka klubu má právo přednostního výběru pro 1 NKO na tuto soutěž a ten musí
splňovat podmínky pro výběr na MJS.
Podmínky účasti:
U zahraničních účastníků mají přednost ti, kteří mají jakoukoliv zkoušku z výkonu.
Z ČR mají přesnost:
1. Chovní psi a feny
2. Z ostatních psů a fen ti, kteří absolvovali
1. PZ a VZ v I. ceně, nebo
2. PZ a SZVP v I. ceně, nebo
3. PZ v I. ceně.
U účastníků z ČR mají přednost členové KCHNKO Praha, kteří v tomto klubu zapisují vrhy a registrují
chovné jedince.
O výběru NKO na tuto soutěž rozhodne výbor KCHNKO Praha po termínu uzávěrky přihlášek.
Neobstojí-li pes nebo fena v některé disciplíně, v soutěži dále nepokračuje.
Této soutěže se může NKO zúčastnit pouze jedenkrát.

Schváleno výborem KCHNKO Praha dne 17. ledna 2016.

