ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z. s.
Okresní myslivecký spolek Olomouc
pořádá ve spolupráci s MS Křelov

ZKOUŠKY VLOH OHAŘŮ A
OSTATNÍCH PLEMEN
v sobotu 11. května 2019
v honitbě Křelov

49°37'32.6"N 17°10'35.2"E

49.625733, 17.176456

Organizační pokyny
 Prezence účastníků je 11. 5. 2019 v 800 hodin na hřišti v Břuchotíně







Veterinární přejímka psů 830 – 900 hodin
Zahájení zkoušek v 900 hodin
Pořadatel:
ČMMJ, z. s., OMS Olomouc
Pověřená osoba: Rudolf Kráčmar – předseda KK OMS
Ředitel:
Pavel Korhoň

Pokyny pro vůdce:
Poplatky za zkoušky
Zkoušky vloh ohařů a ostatních
plemen

Cena

Člen ČMMJ
sleva 50 %, tj.

1.000 Kč

500 Kč

Poplatek uhradí vůdce až na místě dne 11. 5. 2019 před zahájením zkoušek.

1) Zkoušek vloh se mohou zúčastnit všechna plemena ohařů, jezevčíků,
teriérů, slídičů a retrieverů s platným PP, kteří jsou zapsáni v plemenných
knihách. Zkoušek vloh, které nejsou zkouškami lovecké upotřebitelnosti,
se mohou zúčastnit i psi mladší 10 měsíců.
2) Zkoušky budou probíhat podle platného zkušebního řádu (od 1. 4. 2014),
včetně aktuálního dodatku ZK.
3) Vedoucí psa musí mít s sebou všechny pomůcky stanovené zkušebním
řádem, průkaz původu psa a musí být řádně myslivecky ustrojen
4) Vůdce psa se musí postarat o krmení svého psa. Zodpovídá za škody
způsobené jeho psem. Při ztrátě nebo poranění psa nemůže žádat náhradu
od pořádající organizace. Po celou dobu zkoušek musí mít psa pod svým
dohledem, musí pro svého psa zabezpečit napájení a krmení a musí se
odpovídající způsobem podílet na ochraně svého psa před utrpením.

5) Pořadatel ze zkoušek vyloučí:
- psy, jejichž původ a totožnost není možné doložit průkazem původu
- psy nemocné, poraněné, slepé, hluché, podvyživené zesláblé
- feny březí více jak 30 dnů a feny do 50 dnů po porodu
- háravé feny
- psy s kupírovanými ušima za účelem změny vzhledu
- psy agresivní
6) Pokud se zkoušek z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit, je nutné tuto
skutečnost co nejdříve oznámit na sekretariát OMS Olomouc – tel:
585 427 644, mob. 731 031 818, aby mohla být dána možnost
přihlášeným náhradníkům.
7) Výběr psů na zkoušky provádí pořadatel. Při sestavování pořadí mají
přednost členové ČMMJ OMS Olomouc.

Stanovené veterinární podmínky:
 Psi účastnící se zkoušek musí být klinicky zdraví a musí být doprovázeni
očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním
proti vzteklině.
 Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ověří veterinární lékař při
veterinární přejímce v místě zkoušek dne 11. 5. 2019 od 9 00 hodin.

S pozdravem kynologii zdar!
za OMS Olomouc
Rudolf Kráčmar
předseda KK

RNDr. Jiří Zbořil
jednatel OMS Olomouc

Přihlášky a propozice na našem webu
www.vystavanamest.cz

Přihlášky a propozice na našem webu
www.floracanis.cz

