Českomoravská myslivecká jednota,z.s.
Okresní myslivecký spolek
Palackého nám. 293 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 552 676
601 352 348, e-mail: cmmj.uh@telest.cz
pořádá

Všestranné zkoušky ohařů
10.10.-11.10.2015
Centrum a zahájení zkoušek

areál myslivecké chaty v Boršicích
Program sobota 10.10.2015 :
7.30 hod. – 8.00 hod. …….
8.00 hod. – 8.30 hod. …….
9.00 hod. …………………
Program neděle 11.10.2015 :
8.00 hod. …………………
8.00 hod. – 8.10 hod. …….
8.15 hod. …………………
cca 17.00 hod……………

přejímka psů - sraz na mysl.chatě v Boršicích
porada rozhodčích
zahájení, odjezd do honiteb
sraz na chatě v Boršicích
porada rozhodčích
zahájení, odjezd do honiteb
ukončení, vyhlášení výsledků chata Boršice

Všeobecné pokyny pro účastníky:
Přihlášky na zkoušky se přijímají do 10. září 2015.
Podmínkou přijetí přihlášky je uhrazení poplatku za zkoušky! V případě, že poplatek za
zkoušky nebude uhrazen, nebude Vaše přihláška přijata pro nezaplacení poplatku.
PLATBA: Poplatek za všestranné zkoušky pro 1 psa činí 3.000,- Kč.
Poplatek pro člena ČMMJ 2.000,--Kč, když členu ČMMJ je poskytnuta sleva 1.000,-Kč za
jednoho psa. 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 za zkoušky musí být uhrazen do 10. 9. 2015 přímo na OMS nebo
na účet OMS Uh. Hradiště č. 000000 – 1543448359/0800 variabilní symbol
10102015 a doklad bude předložen při přejímce psa v den zkoušek.
Zkoušky se konají za každého počasí. Zkouší se podle zkušebního řádu pro
zkoušky lovecké upotřebitelnosti, účinného od 1.4.2014.
Vůdce psa musí být myslivecky sportovně ustrojen, musí mít s sebou lovecký
lístek a členský průkaz ČMMJ ( pokud ho vlastní), průkaz původu psa, očkovací průkaz
a dostavit se v 7, 30 hod. k přejímce psů.
Psi, kteří se účastní akce, musí být imunní vůči vzteklině (očkování minimálně 1 měsíc
před akcí). Očkovací průkaz a průkaz původu psa je nutné předložit při přejímce psů.
Ze zkoušek budou vyloučeni psi nemocní a háravé feny.
Pořadatel 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 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 předem pořadateli.
Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele.
V případě zájmu o ubytování, prosím kontaktujte Jaroslava Pondělka na tel. 737049197
Občerstvení účastníků je zajištěno.

Rozhodčí: deleguje OMS ČMMJ Uherské Hradiště
Ředitel zkoušek : Miroslav Skupina – MS Boršice
Správce zkoušek : Jaroslav Pondělek – MS Boršice
Vedoucí pole: Zdeněk Dostál, Luboš Burda, Zdeněk Petržela,
Vedoucí voda: Marek Latina
Vedoucí les – barvy : Ing. Zdeněk Havlíček
Vedoucí les – vlečky, drobné disciplíny: Robert Kovařík
Ostatní pořadatelé: členové KK OMS a členové MS Boršice,
MS Osvětimany,MS Stupava, MS Buchlovice, MS Zlechov
Pořadatelé zvou příznivce myslivecké kynologie k účasti na zkouškách, musí však
respektovat jejich pokyny. Účast hostů a přátel kynologie je vítána !

Josef Tinka, v.r.
předseda KK OMS
Příloha:
GPS + mapa

Karel Blahušek, v.r.
předseda OMS

