ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA,
OMS DĚČÍN, VE SPOLUPRÁCI S NÁRODNÍM
PARKEM ČESKÉ ŠVÝCARSKO A KLUBEM
CHOVATELŮ BARVÁŘŮ OBLAST Č.1

pořádají

dne 22. 06. 2019
Předběžné zkoušky barvářů

v honitbě Národního parku České Švýcarsko
Organizační výbor
Organizace zkoušek:

Národní park České Švýcarsko a ČMKCHB oblast č.1

Ředitel zkoušek:

Ing. Jan Drozd

Sbor rozhodčích:

deleguje ČMMJ

Zkoušky se konají v honitbě Národního parku České Švýcarsko.

Program
21. 6. 2019
22. 6. 2019

17:00 hod.
7:30 hod.
8:00 hod.
8:30 hod.
9:00 hod.
		
14:00 hod.
		
16:00 hod.

Sraz rozhodčích – porada, příprava stop.
Sraz účastníků (Penzion Hubertus Doubice).
Prohlídka psů.
Zahájení zkoušek, losování pořadí.
Odchod a odjezd účastníků do honitby.
k plnění jednotlivých disciplín.
Předpokládané ukončení prací a plnění disciplín,
následuje porada rozhodčích.
Slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení zkoušek.

V průběhu zkoušek je zajištěno v místě konání zkoušek občerstvení.

Všeobecná ustanovení a pokyny pro účastníky
Uzávěrka přihlášek na zkoušky je 3. 6. 2019. Žádáme uchazeče o účast na
zkouškách, aby přihlášky podali včas na OMS Děčín, Přihlášky mohou být
doručeny osobně, poštou, nebo elektronicky na OMS Děčín 28. října 979/19, Děčín
405 01 Telefon: 412 552 430, 607 030 264, e-mail:cmmjdc@seznam.cz
Startovné činí 2 000 Kč za jednoho psa, členové ČMMJ mají slevu 50 % a startovné
pro ně činí 1 000 Kč za jednoho psa. Úhrada startovného je možná při podání
přihlášky v kanceláři OMS Děčín, nebo složenkou, anebo převodem na účet OMS
Děčín číslo – 921680389/0800, jako variabilní symbol uveďte tetovací číslo psa,
nebo číslo čipu psa. Úhradu proveďte nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek, tedy do
3. 6. 2019.
Vůdce psa musí být vhodně myslivecky oblečený, mít u sebe kulovou zbraň s náboji
(nebo mít zajištěného střelce (musí mít s sebou členský průkaz ČMMJ (pokud
je členem ČMMJ), průkaz původu psa, očkovací průkaz, s platným očkováním
dle Zák. 166 (1999 Sb. Vůdci, kteří nepředloží potřebné doklady, nesmí být ke
zkouškám připuštěni. Zkoušek se také nesmí účastnit psi zjevně nemocní, agresivní
psi, háravé, vysokobřezí a kojící feny. Vůdci psů jsou povinni řídit se pokyny
pořadatelů a rozhodčích. Vůdce musí znát platné ZŘ v rozsahu pořádaných
zkoušek vč. tzv. Všeobecné části (veterinární péče, trestání psa, námitky, protesty
aj.). Pořadatelé v průběhu zkoušek neručí za ztrátu, zranění nebo úhyn psa, ani za
škody způsobené psem, za které je plně zodpovědný vůdce psa. Maximální počet
na zkouškách je 6 psů, kteří budou rozlosování do 1 skupiny. Zkouší se dle platného
ZŘ (platný od 1. 4. 2014).

Kontakty pro bližší informace:
Jemelka Břetislav ml.
tel: 737 276 980
e-mail: bretajemelka@seznam

