Mapa s vyznačením místa srazu - Říhovou chatou

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,
OMS Svitavy, ve spolupráci se Správou městských
lesů Litomyšl
(z pověření Mze ČR č. 4/2014, Č.j. : 61445/2014 – MZE 16232)

pořádá dne 3. 10. 2020
Místo konaní zkoušek, tzv. „Říhova chata“ se nachází 11 km od Litomyšle
ve směru Vlkov, Suchá, Pazucha a Semanín. Asi 100 m za odbočkou
na Kozlov směrem na Semanín bude označeno odbočení vpravo kolem
Kozlovské hájovny a dále 1,5 km do lesa na vrchol kopce.

Kontakt na ředitele zkoušek :
T: 461653480
M: 603271484
E: petr.novak@lesy.litomysl.cz

Barvářské zkoušky ostatních plemen
v honitbě Strakov

Organizační výbor
Ředitel zkoušek
Správce zkoušek
Veterinární služba
Rozhodčí

Ing. Petr Novák
Vít Kristek
MVDr. Jiří Teplý
deleguje OMS Svitavy

Program zkoušek
Sobota 3.10.2020


7.30 hod.



8.30 hod.




8.30 – 16.00 hod.
17.00 hod.

sraz účastníků na Říhově chatě,
porada rozhodčích
zahájení zkoušek, veterinární
prohlídka psů, losování
průběh jednotlivých prací
vyhodnocení zkoušek na Říhově
chatě, předání cen, přátelské posezení,
ukončení zkoušek

Všeobecná ustanovení a pokyny pro účastníky
Zkoušky se řídí „Řádem na ochranu zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti
nebo svodu loveckých psů“, schváleným dne 23.2.2006 pod č.j.37243/2005-11020.
Zkouší se podle zkušebního řádu vydaného ČMMJ platného od 1.1.2020.
Vedoucí psa musí mít u sebe členský průkaz ČMMJ, lovecký lístek, zbrojní průkaz,
průkaz původu psa, očkovací průkaz psa a vodítko. Vedoucí psa plně odpovídá za
škody způsobené jeho psem. Pořadatel neručí za ztrátu ani zranění psa.
Vůdce psa se dostaví myslivecky oděn a pokud je členem ČMMJ s loveckou
výzbrojí. Není-li držitelem loveckého lístku a zbrojního průkazu, bude mu přidělen
náhradní střelec.
Zkoušek se zúčastní maximálně 12 psů.

Veterinární pokyny
1. Psi musí být klinicky zdraví. Posouzení zdravotního stavu provede soukromý
veterinární lékař, který provádí veterinární přejímku psů.
2. Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem
pro malá zvířata ( tj. řádně vyplněným).
3. Psi musí být řádně očkováni proti vzteklině. Nesplnění této podmínky je
důvodem k vyloučení z účasti na zkouškách.
4. Psi, kteří neprošli ve stanovené lhůtě veterinární přejímkou, se nesmí akce
zúčastnit.

5. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv
změněny, případně zkoušky zrušeny.
6.Po celou dobu trvání zkoušek jsou vůdci psů povinni dodržet podmínky
„Řádu na ochranu zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu
loveckých psů“ , schváleného dne 23.2.2006 pod č.j. 37243/2005- 11020.
7. Za psi účastnící se zkoušek jsou považováni všichni psi, kteří se
nacházejí v prostoru, kde probíhají zkoušky, tzn. psi přihlášení na zkoušky i
psi, kteří se účastní zkoušek nepřímo mezi diváky v tzv. koroně. Vůdci
všech psů účastnících se zkoušek jsou povinni řídit se těmito podmínkami.
Jejich neplnění je důvodem k vykázání z prostor, kde zkoušky probíhají.

Poplatek a uzávěrka přihlášek
Poplatek pro přihlášené psy činí 1200 Kč, pro členy ČMMJ 600 Kč.
Startovné je nutné uhradit předem, nejpozději do data uzávěrky přihlášek,
tj. do 23.9.2020, a to v hotovosti na OMS Svitavy nebo převodem na účet
číslo 1280049339/0800 vedený u České spořitelny, pobočce Svitavy.
V případě převodu na účet uveďte jako variabilní symbol tetovací číslo psa
a do poznámky BZ.
Přihlášky jsou k dispozici na OMS Svitavy, nebo ke stažení na
www.omssvitavy.cz - Kynologie.
Při sestavování pořadí přihlášených má člen ČMMJ vždy přednost před
nečleny.
Pokud se zkoušek z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit, je nutné tuto
skutečnost co nejdříve oznámit na OMS Svitavy – tel: 461 532 367, aby
mohla být dána možnost přihlášeným náhradníkům.

Místo srazu účastníků zkoušek
Místem srazu účastníků zkoušek je zařízení Správy městských lesů Říhova chata. Její umístění je vyznačeno v mapce na zadní straně
propozic.
S pozdravem kynologii zdar!
za OMS Svitavy

Lubomír Odstrčil
předseda KK

Mgr. Jaroslav Král
předseda OMS

