ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA z. s.
Okresní myslivecký spolek S v i t a v y adresa: Vančurova 1298/1, 568 02 Svitavy

Jarní svod loveckých psů
Boršov 2018
Pořadatel:

ČMMJ – Okresní myslivecký spolek Svitavy

Organizační výbor:
Správce svodu:
Kynologická komise:
Sbor rozhodčích:
Veterinární dozor:

JUDr. Hotař Bohumil
Hlaváč Milan
zajišťuje OMS Svitavy
zajišťuje OMS Svitavy

Konání svodu: Sraz všech účastníků je v sobotu 28.4.2018 v 9:00 hodin, venkovní prostory Kulturního
domu v Boršově u Moravské Třebové.
Poplatek za posuzování: je stanoven ve výši 200,- Kč, členové ČMMJ mají slevu a hradí 100,- Kč. Úhradu
je možno provést předem poštovní poukázkou, převodem na účet OMS Svitavy č.
1280049339/0800 (VS: tetovací číslo psa), nebo přímo na jednatelství ČMMJ OMS Svitavy
(pondělí – středa) do uzávěrky přihlášek, na místě svodu budou poplatky navýšeny o 100 % ,
tj. 400 Kč jako základ a 200 Kč pro členy ČMMJ.
Psi přijatí na jarní svod: musí být registrováni a zapsáni v plemenné knize a splňují níže uvedené
veterinární podmínky. Z účasti jsou vyloučeny háravé feny.
Uzávěrka přihlášek: 20. dubna 2018. (Přihlášky podané na místě svodu budou přijaty, ale
s dvojnásobným poplatkem – viz výše)
Další požadavky: K jarnímu svodu musí mít vůdci s sebou členský průkaz ČMMJ, očkovací průkaz a
průkaz původu psa.
K účasti je vhodné myslivecké oblečení vůdce psa.
Občerstvení je zajištěno na místě srazu, v Kulturním domě v Boršově. OMS Svitavy se těší na
hojnou účast příznivců myslivecké kynologie.

Milan Hlaváč
předseda kynologické komise
OMS Svitavy

Miroslav Matějka
předseda OMS Svitavy
za:

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
pro účast psů na akcích pořádaných Okresním mysliveckým spolkem Svitavy:
1.

Psi musí být klinicky zdraví, posouzení zdravotního stavu provede soukromý veterinární lékař, provádějící přejímku
zvířat a rozhodne o zdravotním stavu předvedeného psa.

2.

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata. (tj. řádně
vyplněným, aby bylo možno prokázat příslušnost dokladu k předvedenému psu).

3.

Psi musí být řádně očkování proti vzteklině v souladu s § 4, odst. 1, písm. f (tj. chovatel je povinen zajistit, aby byli psi,
jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni7d) proti vzteklině a poté během doby
účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na
požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři), nesplnění této podmínky je důvodem k vyloučení z účasti na
zkouškách nebo svodu.

4

Pořadatel svodu dále stanoví, že svodů psů se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou platně očkováni proti psince,
parvoviróze, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě a leptospiróze. Nesplnění této podmínky je důvodem
k vyloučení z účasti na zkouškách nebo svodu.

5.

Veterinární přejímku psů provede soukromý veterinární lékař.

6.

Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.

7.

Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny, případně akce zrušena.

8.

Upozornění pro vůdce psů - po celou dobu konání akce jsou vůdci psů povinni dodržet podmínky Řádu ochrany zvířat
při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů schváleného dne 23. 2. 2006 pod č. j. 37243/200511020.

9.

Za psy účastnící se akce jsou považováni všichni psi, kteří se nacházejí v prostoru, kde probíhají zkoušky případně svod,
tzn. psi přihlášení na akci, dále psi, kteří se účastní akce nepřímo mezi diváky v tzv. koroně. Vůdci všech psů účastnících
se akce jsou povinni se řídit těmito podmínkami, jejich neplnění je důvodem k vykázání z prostor, kde probíhá akce.

