ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z. s.

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK OPAVA

PROPOZICE
Na kynologickou akci ,,Zkoušky vloh“ všech plemen loveckých psů
konanou dne 28. dubna 2018 v honitbě MS Jamník Velké Albrechtice
Časový harmonogram:
7.30 hod. ………………
sraz účastníků na fotbalovém hřišti Velké Albrechtice
7.45 hod. – 8.30 hod. ……. přejímka psů
8.15 hod. – 8.30 hod. ……. porada rozhodčích
8.45 hod. ………………… zahájení akce
cca 16.00 hod. …………… ukončení akce a vyhlášení výsledků
Organizační výbor akce:
Ředitel zkoušek …………. Pavel Herman
Ekonom zkoušek ……….. Jindřich Staško
Rozhodčí zkoušek ………. deleguje OMS Opava
Pokyny pro účastníky kynologické akce:
Přihlášky na ZV se přijímají do 20.4.2018. Podmínkou přijetí je uhrazený poplatek předem
(při podání přihlášky, nejpozději 20.4.2018). Pokud žadatel provede platbu bezhotovostně,
pak je termín k úhradě stanoven na 20.4.2018.
Poplatek za 1 loveckého psa na akci činí 800 Kč, členům OMS Opava je poskytnuta sleva ve
výši 400 Kč, členům ČMMJ jiného OMS je poskytnuta sleva ve výši 300 Kč. Zahraniční
účastníci 42 Euro. Výše poplatku se posuzuje dle majitele loveckého psa uvedeného na
přihlášce, který se prokáže platným průkazem člena ČMMJ. V případě neúčasti na zkouškách
se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených s pořádáním zkoušek.
Poplatek se vrátí pouze v případě nepřijetí na zkoušky z důvodu velkého počtu zájemců.
Číslo účtu OMS Opava: 43-8015850207/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psa
a vůdce, jako VS uveďte ČLP psa.
Obdržení propozic je současně potvrzením přijetí ke zkouškám, pokud přihlášený splnil
podmínky (úhrada poplatku).
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nedostatku přihlášených psů zkoušky zrušit. Rovněž
neručí za škody způsobené psem nebo na psovi. Pořadatel nepřijímá odpovědnost za zranění
nebo uhynutí psa při zkouškách.
Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni,
musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím. Vůdce psa ručí v plné míře za
škody, které jeho pes způsobí. Vůdce je povinen zajistit dostatek pitné vody pro svého psa.
Psi, kteří se účastní akce, musí mít platné očkování proti vzteklině a musí být klinicky zdrávi.
Očkovací průkaz a průkaz původu psa je nutné předložit při přejímce psů. Psi zahraničních
účastníků musí být doprovázeni europasem. Psi musí být prokazatelným způsobem
identifikováni čitelným tetováním nebo fungujícím čipem.
Zkouší se podle zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, účinný od
1.4.2014. Znalost řádu je pro vůdce psa nezbytná.
Přihlášený je povinen dodržovat ,,Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti a
svodu loveckých psů“ č.j. 37243/2005-4020 ze dne 23.2.2006. Pokud vůdce nevlastní zbraň,
je povinen tuto skutečnost oznámit do přihlášky pořadateli. Vůdce je povinen řídit se pokyny
rozhodčího a pořadatele.
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Občerstvení účastníků akce je zajištěno. Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a
přátel kynologie je vítána!
Luděk Müller
Předseda KK OMR Opava

Jindřich Staško
Jednatel OMS Opava

GPS souřadnice místa srazu: 49°45'7.570"N, 18°2'51.471"E
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Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
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PŘIHLÁŠKA
k …………Zkouškám vloh…………………………….…...
Pořadatel OMS OPAVA
Místo …Velké Albrechtice………datum ……28.4.2018……..
Jméno psa – feny ……………………………………………………..
Plemeno ………………………………………………………………
Zapsán (a)(ČLP)……………………… tet.č/čip……………………..
Vržen (a) ……………………………. barva ………………………...
Otec …………………………………..člp……………………………
Matka ……………………………….. člp……………………….…..
Majitel………………………………...bytem ……………………….
Majitel člen OMS ČMMJ ANO - NE ….v………………………...
Vůdce ………………………………...bytem ……………………….
Jarní svod v …………………………..datum………………………..
Výsledky dřívějších zkoušek …………………………………………
Vůdce si zajistí zbraň

ANO/NE

Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a proposice na kynologickou akci, a že se oběma dokumentům
podrobuji. Přihlášeného psa předvedu buď sám, anebo ho dám předvést zplnomocněným zástupcem. Ručím za
škody, které by můj pes –
fena učinil osobám nebo na věcech.

Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku. Výše poplatku se
posuzuje dle majitele loveckého psa uvedeného na přihlášce a rodokmenu.
K přihlášce přikládejte fotokopii průkazu původu.

V ………………………………………….dne ……………………...
Vlastnoruční podpis majitele psa …………………………………………………..
Přesná adresa …………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………Email:……………………………….…
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POZNÁMKY PRO POŘADATELE
Přihláška došla ……………………………..číslo …………………...
Potvrzena ……………………………………………………………..
Zaplaceno Kč …………………………………………………………

VÝSLEDEK ZKOUŠKY
Obstál – počet bodů ………………………………………………….
Celková klasifikace …………………………………………………..
Důvod, proč neobstál ………………………………………………..
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………...
Podpis rozhodčích ……………………………………………………
……………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Ověření pořadatele
(razítko a čitelný podpis)
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