ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z. s.
Oblastní myslivecký spolek Plzeň
pořádá

Zkoušky z vodní práce loveckých psů
V sobotu dne 27. srpna 2022 v honitbě MS Dnešice
Sraz účastníků je v 07.30 hodin v Chlumčanech na chatě Myslivna MS Chlumčany, Hřbitovní 500,
Chlumčany - (GPS 49.6363711N, 13.3085017E)
Ředitel zkoušek: Ing. Petr Brandl
Rozhodčí: deleguje OMS Plzeň
Pověřená osoba: Petr Čabrada
Všeobecné podmínky:
- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ pro ohaře, slídiče a retrievery, teriérů a jezevčíků platných od
1. 1. 2020.
- přihlášení psi a feny musí splňovat podmínky platného zkušebního řádu
- vůdce se musí dostavit včas a musí mít s sebou průkaz původu psa a průkaz člena ČMMJ nebo jiný doklad o
pojištění, lovecký lístek, zbrojní průkaz
- vůdce, který nevlastní loveckou zbraň, si zajistí střelce (při zajištění střelce pořadatelem uhradí vůdce
poplatek 300,-Kč/den- musí být hlášeno předem v sekretariátu OMS Plzeň!!!)
- pokud pes není čipován běžnými typy čipů, které používají čeští veterinární lékaři, je v zájmu vůdce, zajistit
si vlastní čtečku. Psa, kterého nelze identifikovat, nelze připustit ke zkouškám.
- za ztrátu psa nebo škodu psem způsobenou pořadatel neručí
- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic
- za hygienu psa po celou dobu zkoušek zodpovídá majitel psa

Veterinární podmínky:

- psi musí být klinicky zdraví
- psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění – veterinárního zákona) nebo
platným pasem zvířete v zájmovém chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině ne starší než 1 rok.
Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s
§ 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona. 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.
- veterinární přejímku psů provede veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel svodu
- psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí akce zúčastnit
- tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny
- prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržovali, musí být udržovány v čistotě
Všeobecné i veterinární podmínky se vztahují na všechny přítomné psy i neúčastnící se svodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě malého počtu přihlášek zkoušky zrušit, případně přesunout přihlášené na jiné
zkoušky v působnosti pořadatele.

Uzávěrka přihlášek 5. srpna 2022.

Poplatek za zkoušky 1600, -Kč, pokud je vlastník psa členem ČMMJ poplatek 800,-Kč.
Poplatek je splatný s podáním přihlášky. Pokud nebude uhrazen do 12. 8. 2022 bude přihláška vyřazena a
přijat náhradník.
Pro úhradu poplatku:
1. účet 722175339 / 0800 Česká spořitelna a.s. (VS tet. číslo psa)
2. v hotovosti - na OMS Plzeň, Ruská 16 Plzeň
Jan Bezděk

předseda KK OMS Plzeň

Ing. Petr Brandl, v. r.
předseda OMS Plzeň

ČMMJ, z .s., OMS Plzeň | Ruská 2358/16, 326 00 Plzeň, Česká republika

+420736206248 | https://plzen.cmmj.cz | plzen@cmmj.cz | Česká spořitelna, a. s. | č. ú. 722175339/0800
Zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze, spisová značka L 46597 | IČ 67777571, není plátce DPH

