Českomoravská myslivecká jednota,z.s.
Okresní myslivecký spolek Liberec
Zemědělská 201/20, tel: 737 131 346, email: oms.liberec@volny.cz
web: www.myslivost.cz/omsliberec
ve spolupráci s ČKCHABJ oblast č.4 - pořádají

--------------------------------------------

PROPOZICE
pro honičské zkoušky
Zkoušky se konají v sobotu a neděli 11. - 12. ledna 2020 v 8,oo hodin
za každého počasí.
Sraz je v sobotu 11.1.2020 na umělé noře Zátiší Frýdlant a v neděli 12.1.2020
v restauraci Hausmanka u Kozy – Oldřichov v Hájích 337/ viz mapka /
- oba dny v 8:00 hod
Rozhodčí
Rozhodčí deleguje Okresní myslivecký spolek v Liberci. Zkouší se podle platného zkušebního řádu pro
zkoušky honičů.
Veterinární podmínky
- Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo
pasem zvířete v zájmovém chovu,kde bude potvrzeno,že zvířata jsou podle doporučení výrobce vakcíny
v imunitě proti vzteklině, psince a parvoviroze.
- Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského
parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 .
-háravé feny, nemocní a agresivní jedinci budou ze zkoušek vyloučeni
-při nesplnění výše uvedených podmínek nebudou psi ke zkouškám připuštěni
-veterinární dozor zajišťuje Krajská veterinární správa
Doklady k účasti na zkouškách
1/ Originál průkazu původu psa
2/ Očkovací průkaz nebo veterinární osvědčení / viz. veterinární podmínky /
3/ Vůdce psa musí mít u sebe lovecký lístek, členský průkaz ČMMJ (eventuálně jiný doklad o pojištění par.48 zákona č. 449/2001 SB o myslivosti ), zbrojní průkaz, průkaz zbraně, doklad o zaplacení poplatku
za zkoušky a zkušební řád.
4/ V případě, že vůdce není střelec musí si zajistit střelce ( s doklady ) nebo tuto skutečnost musí nahlásit
na přihlášce ke zkouškám a uhradit poplatek 200,- Kč za přidělení střelce.

Přihlášky a poplatky
Přihlášky se podávají na předepsaných tiskopisech s uvedením všech náležitostí. Přílohou přihlášky jsou
obě strany průkazu původu psa kde bude řádně zapsán vlastník psa. Termín uzávěrky přihlášek je
20.12.2019. Nezaplacené přihlášky budou evidovány pouze orientačně bez nároku na účast.
Poplatek na zkouškách činí 1 800,-Kč pro vlastníka psa, pro člena ČMMJ je 50 % sleva. Poplatek je
splatný nejpozději v den podání přihlášky a to hotově, složenkou nebo příkazem na OMS Liberec,
Zemědělská 201/20, Liberec 8, účet 29933461/0100 vedený u KB a.s.. Vůdce je povinen při presentaci
předložit doklad o zaplacení, pro uplatnění slevy pak členství v ČMMJ. Při platbě složenkou nebo
příkazem je nutno uvádět jako variabilní symbol ČLP Vašeho psa.!!!!
V případě zrušení přihlášky ze strany vůdce či vlastníka psa nebo feny se poplatek za zkoušky nevrací.
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Počet psů
Max. počet účastníků zkoušek je 8. Přihlášky budou evidovány podle data zaplacení !!! .
Po naplnění max. počtu účastníků budou ostatní evidováni jako případní náhradníci.

Vůdce
Vůdce musí být na zkouškách včas, řádně myslivecky oblečen s platným loveckým lístkem, loveckou
zbraní, zbrojním průkazem, platným pojištěním a zkušebním řádem. Vůdce, který nemá lovecký lístek si
musí zajistit střelce s loveckou zbraní a patřičnými doklady.
Svým podpisem na přihlášce každý vůdce prohlašuje, že je mu znám platný zkušební řád pro lovecké
psy ČMMJ platný od 1. 4. 2014, řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu
loveckých psů a že se jim podrobuje.
GDPR

Vůdce a vlastník psa/feny dává podáním přihlášky souhlas se zpracováním výsledků a osobních
údajů ( jméno a adresa, apod. ). Zároveň dává svolení s fotodokumentací a jejím zveřejnění.
Pořadatel
Pořadatelem je kynologická komise OMS Liberec ve spolupráci s klubem ČKCHABJ oblast č.4
a LČR. Pořadatel neručí za škody způsobené psem/fenou nebo vůdcem během zkoušek. Pořadatel dále
neručí za ztrátu či zranění psa/feny.
Těšíme se na Vaši účast a zveme všechny kynology a přátele myslivecké kynologie a jsme s pozdravem

Myslivosti zdar !
Josef Žďárský
předseda OMS Liberec

ing. Václav Vacek
ředitel zkoušek

Pavel Prokorát
předseda kynologické komise
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