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PROPOZICE
Českomoravská kynologická unie - Českomoravská kynologická jednota –
Okresní myslivecký spolek Písek
pořádají ve spolupráci MS PLANINY HREJKOVICE
dne 21. 9. 2019
v Milevsku

58. ročník Mistrovství Šumavy
Soutěž Antonína Pražáka
se zadáním čekatelství CACT a Res.CACT
který se uskuteční pod záštitou starosty města Milevska Ing. Ivana Radosty a Klášterními lesy
Strahov s.r.o. , starostka obce Hrejkovice
Seznam plemen, kterým je možno zadat čekatelství a tituly: ČF, KO, VOK, VOD, MOK, NDO,NOO,
PP, MOD, SHO, STA, DO, MMO, VMO, BA, BFP, BRF, SGO, IO, BOH, POH, SPI, EB, EF, PDO, MPO,
EPA, GA

Tituly budou zadávány dle předpisů ČMKJ, ČMKU a FCI. Udělení titulů není nárokové.
Pro všechna plemena, viz seznam, je možné přiznat CACT jedinci, který se ve svém plemeni umístil
nejlépe v celé soutěži a absolvoval PZ i VP v I. ceně. ResCACT tomu, který se umístil jako druhý
v plemeni a absolvoval PZ i VP v I. ceně.
Celkové pořadí se na Mistrovství Šumavy soutěži Antonína Pražáka stanoví podle součtu bodů
jednotlivých zkoušek.
Zkoušek se mohou zúčastnit všechna plemena loveckých psů - ohařů přípustná dle zkušebního řádu
ČMMJ
....................................................................................................................................................................
Program :
Sobota 21. září 2019
hodina
6:00 - 7:00 Veterinární přejímka a prohlídka na nádvoří Premonstrátského kláštera
7:00
Porada rozhodčích v Premonstrátském klášteře
8:00
Slavnostní zahájení na nádvoří Premonstrátského kláštera
8:30
Ohrádka s liškou pod klášterem
9:00 - 9:30 Přejezd na stanoviště MS Planiny Hrejkovice
10:00
Porada předsedů kynologických komisí a jednatelů OMS na Obecním úřadě
Hrejkovice
18:00
Společenský večer a vyhlášení výsledků a předání cen v KD Pechova Lhota
Termíny pro uzávěrku přihlášek:...............14.9. 2019...................................
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Adresa pro zaslání přihlášek:
ČMMJ Okresní myslivecký spolek Písek
Burketova 52, 397 01 Písek
+ 420 724 291 512 ,+ 420 382 212 042
E-mail : omspisek@seznam.cz
www.myslivost.cz/omspisek

Poplatky/startovné: 2.000,- / pes
Číslo účtu : 7300002122/8040 Oberbank AG
var. symbol : 315
IBAN : CZ 10 8040 0000 0073 0000 2122
BIC: OBKL CZ CZ2
Kontakt na pořadatele, kontaktní osobu: OMS Písek, jednatelka Kateřina Zborníková
omspisek@seznam.cz; 724291512, 724217018
Veterinární podmínky:
 Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví.
 Zúčastnění psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí
mít platnou
vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.
 Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem
pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady
998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Všeobecná ustanovení:
 Na zkouškách, soutěžích se bude posuzovat podle platného zkušebního nebo soutěžního
řádu pro Ohaře.
 Pořadatel do propozic vybere jednu z možností: Na zkouškách (soutěži) se nezadává
lovecká upotřebitelnost .
 Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast
na zkouškách (soutěžích). Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu (soutěžním řádu)
pro lovecké psy či daná plemena.
 Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde
bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.
 Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost
(jedinec označen viditelným tetováním nebo čipem).
 Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.
 Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
 Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI,ČMKU,ČMKJ a
případně chovatelských klubů , zejména pak Řádem pro přiznání titulu Šampion práce FCI,
Šampion práce ČR a doplňujícími předpisy.
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Pravidla soutěže
K soutěži vyšle každý OMS ČMMJ Jihočeského kraje a okresu Pelhřimov dva ohaře,
kteří ve stejném roce soutěže poprvé získali loveckou upotřebitelnost na PZ nebo VP
nebo LZ a jejich majitelé jsou členem vysílajícího OMS Jihočeského kraje nebo okresu
Pelhřimov.
Pokud některý z okresů nebude mít na soutěž psa, může si psa půjčit z jiného okresu
Jihočeského kraje nebo okresu Pelhřimov.
Pokud bude mít okres psy, kteří složili PZ , VP nebo LZ v daném roce, ale vůdce
odmítne z některých důvodů psa vést, nechce se soutěže zúčastnit, je možno si psa půjčit,
neúčast vlastních psů a vůdce musí být zdůvodněna,
není přípustné si půjčit psa, jehož vůdce odmítl vést psa za vlastní okres
Půjčení psa na soutěž je možno uskutečnit pouze se souhlasem OMS, ze kterého má být
pes půjčen.
Vzhledem k tomu, že je možno si za shora uvedených podmínek půjčit psa na soutěž,
nemělo by se stát, že by se některý z okresů soutěže MŠ nezúčastnil
polní práce se zkouší dle ZŘ pro PZ ohařů
VP se zkouší podle zkušebního řádu pro VZ ohařů
vlečka s liškou a liška přes překážku se zkouší podle řádu pro LZ ohařů
každý ohař musí absolvovat soutěž až do jejího konce a to i v případě, že obdrží z
některé disciplíny známku „0“. V takovém případě je mu odečteno z konečného součtu
20 bodů za každé ohodnocení známkou „0“.

Josef Kotalík v.r.
předseda KK OMS Písek

Kateřina Zborníková
jednatelka OMS Písek

