ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z. s.

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK OPAVA

PROPOZICE
Na kynologickou akci ,,Všestranné zkoušky malých plemen“ konané dne 23.-24.srpna 2014
v honitbě Albertovec – Opavská lesní a.s.
Časový harmonogram sobota:
7.30 hod. – 8.00 hod. …….
8.00 hod. – 8.30 hod. …….
8.45 hod. …………………
9.00 hod. …………………

přejímka psů (sraz na střelnici v Píšti)
porada rozhodčích
zahájení akce
odchod do honitby

Časový harmonogram neděle:
8.00 hod. …………………
8.00 hod. – 8.15 hod. …….
8.30 hod. …………………
8.45 hod. …………………
cca 18.00 hod……………

sraz na střelnici v Píšti
porada rozhodčích
zahájení
odchod do honitby
ukončení akce a vyhlášení výsledků

Organizační výbor akce:
Ředitel zkoušek …………. deleguje OMS Opava
Ekonom zkoušek ……….. Mgr. Martina Müllerová
Rozhodčí zkoušek ………. deleguje OMS Opava
Pokyny pro účastníky kynologické akce:
Přihlášky na zkoušky se přijímají do 8.srpna 2014. Podmínkou přijetí je uhrazený poplatek
předem (při podání přihlášky nebo do 8.srpna 2014).
Poplatek za 1 loveckého psa činí 2 600 Kč. Pro členy OMS Opava je poskytnuta sleva ve výši
1000 Kč, pro ostatní členy ČMMJ sleva ve výši 800 Kč. 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.
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Psi, kteří se účastní akce, musí být imunní vůči vzteklině (očkování minimálně 1 měsíc a
maximálně 1 rok před akcí). Očkovací průkaz a průkaz původu psa je nutné předložit při
přejímce psů.
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.
Občerstvení účastníků akce je zajištěno. Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a
přátel kynologie je vítána!

Luděk Müller
Předseda KK OMR Opava

Mgr. Martina Müllerová
Jednatelka OMS Opava

Ubytování
Ubytování si každý vůdce zajistí samostatně

• Restaurace a penzion Kamenec, Jilešovice, tel: 731 533 969
• Penzion Herta Dolní Benešov, tel: 553 651 260
• Kemp Kajlovec, Hradec nad Moravicí, tel: 605 702 853, 552 30 603
• Penzion ,, U Kostela‘‘, Bohuslavice, tel: 553 659 131, 602 753 836
• Penzion Svatý Florián, Hlučín, tel: 595 046 868
• Ubytování Kravaře, tel: 774 805 613
• Hotel pod Hůrkou, Háj ve Slezsku, tel: 553 113 132
• Buly Aréna Kravaře, tel: 553 653 937
• Motorest Azalka, Hlučín, tel: 595 041 110
• Penzion Rodos, Hlučín, tel: 595 041 273
• Penzion Bolatice, tel: 553 655 188

A: Slavkov 139 (střelnice Latarna), 747 57 Slavkov, T: 725521741 E: oms.opava@seznam.cz
IČO: 67777503

