ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA , z.s.
Okresní myslivecký spolek Trutnov
Na Struze 30, 541 01 Trutnov
telefon: 499815709, E-mail: cmmj.tu@worldonline.cz, www.myslivost.cz/omstrutnov
pořádá ve spolupráci s MS Choustníkovo Hradiště

v sobotu dne 13. května 2017

ZKOUŠKY VLOH OHAŘŮ A OSTATNÍCH PLEMEN
POŘAD ZKOUŠEK: 7,00 hod. – sraz účastníků na chatě MS Choustníkovo Hradiště
v Kocbeři – Nové Vsi (Chaloupky)
8,30 hod. - zahájení zkoušek, veter. prohlídka, odchod do honitby
ORGANIZACE ZKOUŠEK:
Ředitel zkoušek:
František Zemek, předseda MS
Pověřená osoba:
Vladimír Křížek, předseda KK OMS
Pořadatelé:
členové MS Choustníkovo Hradiště
PŘIHLÁŠKY: Lhůta k podání přihlášek končí 25. dubna 2017
Přihlášky zasílejte na adresu: Vladimír Křížek, 544 42 Choustníkovo Hradiště 107
tel. 499392202, mobil 737982080, e-mail: krizekvladimir2@seznam.cz
ZKUŠEBNÍ POPLATKY:
Poplatek za přihlášeného psa činí 1.000,- Kč, pro členy ČMMJ sleva 50% = 500,- Kč.
Přihlášky došlé po uzávěrce budou přijaty za podmínky zvýšení poplatku o 100,- Kč.
VŠEOBECNÉ POKYNY:
Pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu zkoušek z výkonu loveckých psů za dodržování a
kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, která je zajišťuje na základě vyhlášky
244/2002 Sb., kterou provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a pověření č.
4/2014 k organizování zkoušek psů z výkonu MZ ČR s účinností od 8.8.2014 schváleno pod č.j.
61445/2014-MZE 16232.
Zkouší se dle zkušebního řádu platného od 1.4.2014. Vůdce psa musí být myslivecky sportovně
ustrojen, musí mít s sebou zbraň včetně průkazu zbraně, zbrojní průkaz a lovecký lístek (pokud je
vlastní), náboje, členský průkaz ČMMJ nebo doklad o pojištění, průkaz původu psa, vodítko,
píšťalku na psa apod.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Zkoušky se mohou zúčastnit psi, kteří nejeví známky onemocnění a jsou očkováni proti vzteklině a
ostatním nákazám podle návodů výrobců očkovacích látek. Zkoušky se nemohou zúčastnit háravé
feny.
ZÁVĚR ZKOUŠEK: společný oběd, vyhlášení výsledků a předání diplomů bude provedeno
na chatě MS v Kocbeři – Nové Vsi
Všichni přátelé kynologie jsou srdečně zváni!
Vladimír Křížek v. r.
předseda kynologické komise OMS Trutnov

