ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Okresní myslivecký spolek S v i t a v y, Vančurova 1, 568 02 Svitavy
Myslivecké sdružení Š V Á B E N I C E

PROPOZICE
k všestranným zkouškám ohařů

konaných v honitbě MS Š V Á B E N I C E
19.09. – 20.09. 2020

Startovné: činí 2.400 Kč, pro členy ČMMJ je sleva a uhradí tak 1.200 Kč. Startovné
uhraďte buď v hotovosti v kanceláři OMS Svitavy, nebo složenkou, případně na účet
OMS Svitavy. č. 1280049339/0800, jako variabilní symbol uveďte tetovací číslo psa.
Ve zprávě pro příjemce uveďte druh zkoušek a jméno vůdce.
Občerstvení bude zajištěno po oba dny v prostorách probíhajících zkoušek a
v Mysliveckém domě Bohuňovice.

Organizace zkoušek:
Sobota 19.09.2020
7:30
- sraz a porada rozhodčích : Myslivecký dům Bohuňovice
7.30
- sraz účastníků: Myslivecký dům Bohuňovice
7.30 – 8.30
- prezentace a veterinární přejímka psů
8.30
- slavnostní zahájení a rozlosování do skupin
9.00
- odjezd po skupinách k prvnímu dni zkoušek
17.00
- ukončení prvního dne zkoušek
Neděle 20.09.2020
8.00
- zahájení druhého dne zkoušek
8.15
- odjezd po skupinách do honiteb
17.00
- vyhlášení výsledků zkoušek a předání cen
Organizační výbor:
Ředitel zkoušek: Ing. Karel Časar
Správce zkoušek: Ing. Marek Zeman
Sbor rozhodčích: deleguje OMS Svitavy
Veterinární dozor: MVDr. Jan Müller
Pořadatelé: členové MS Švábenice
Kontaktní osoba: Miloš Loskot, tel. č. 732 809 351
Přihlášky zašlete nejpozději do 5.9.2020 (uzávěrka) na OMS Svitavy, Vančurova 1,
568 02 Svitavy
Pokyny pro vůdce
1) Zkouší se podle platného Zkušebního řádu, vydaného ČMMJ 1.1.2020
2) Na soutěži může startovat nejvíce 10 ohařů
Všeobecná ustanovení a pokyny
1) Vůdce psa:

a) musí být pojištěn (předloží platný doklad)
b) musí mít platný Lovecký lístek a ZP
c) brokovnici a dostatečný počet nábojů
d) vodítko a barvářský řemen
e) platný Zkušební řád
f) být myslivecky oblečen
g) pes musí být registrován v Plemenných knihách FCI

2) Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani za ztrátu psa.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
pro účast psů na akcích pořádaných Okresním mysliveckým spolkem Svitavy:
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.
Pořádající MS zkoušek z norování zajistí, aby všechny lišky, které se zúčastní svodu, byly
klinicky zdravé a byly doprovázeny platným dokladem o vakcinaci proti vzteklině (dle § 4, odst. 1,
písm. f veterinárního zákona) a na vyžádání předloží tento doklad soukromému veterinárnímu
lékaři provádějícímu veterinární přejímku.
8.
Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny, případně akce
zrušena.
9.
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. 37243/2005-11020.
10.
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.
1.

Lubomír Odstrčil
předseda kynologické komise
OMS Svitavy

Mgr. Jaroslav Král
předseda OMS Svitavy

