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ČESTNÍ HOSTÉ:
Ing. TŮMOVÁ Hana, Ph.D – členka Rady Jihočeského kraje
Ing. HNÍZDIL Miloš – prezident společnosti AISIN
Ing. NŮSEK Radovan – lesní správce, LČR s.p., Lesní správa Vodňany
Ing. VOLMUT František – předseda ČMMJ z.s., OMS Strakonice
IRAL Jiří – starosta obce Chelčice
MAREK František – starosta obce Stožice
TROBL Václav – starosta obce Truskovice

ORGANIZACE ZKOUŠEK:
Ředitel zkoušek:

PODLAHA Miloslav

Pořadatelé:

členové MS Bušavá Chelčice
a kynologické komise ČMMJ OMS Strakonice

Odpovědné osoby:

za úsek administrativy
Cuhrová Pavlína
za úsek kynologie a provozu - Procházka Vladimír

Rozhodčí:

deleguje ČMKJ

Vrchní rozhodčí:

deleguje ČMKJ z.s.

PROGRAM:
7.30 - 8.00 hodin

8.30 hodin

sraz účastníků na „Malé chatě MS Chelčice-Bušavá“
v lesní honitbě Libějovické Svobodné Hory
Z osady Libějovické Svobodné Hory bude trasa k chatě
značena
zahájení zkoušek

Ukončení zkoušek a vyhlášení výsledků se bude konat
v hospodě „U KIEWEGŮ v Libějovicích.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Ke zkouškám nebudou připuštěni nemocní psi a háravé feny. Pořadatel neručí
za škody způsobené psem, za jeho ztrátu nebo úhyn během zkoušek.
Vůdce psa musí být myslivecky ustrojen a vybaven pro BZH podle zkušebního
řádu. Psi musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci
v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Kromě toho musí být
vakcinováni proti psince a parvoviroze. Očkovací průkaz nebo pas zvířete
v zájmovém chovu a průkaz původu psa předloží vůdce při nástupu.
Vůdce musí mít u sebe zbraň, zbrojní průkaz, průkaz zbraně a lovecký lístek.
Členi ČMMJ členský průkaz a vůdce, nečlen ČMMJ, ale držitel loveckého lístku,
prokáže povinné odpovědnostní pojištění pojistkou pojišťovny ( § 48, odst. 3, zákona
č. 449/1991 Sb. v platném znění).
Vůdce beze zbraně, či bez těchto dokladů, musí mít průvodce se zbraní, který
splňuje výše uvedené podmínky.
Vůdce je povinen po celou dobu zkoušek mít psa na vodítku, pod dohledem a
zabezpečit jej proti úniku.
Zkouší se dle zkušebního řádu pro loveckou upotřebitelnost, platného od
1.4.2014, s aktualizací od 25.7. 2015 - viz www.myslivost.cz/omsstrakonice , Řádu
ochrany zvířat při zkouškách loveckých psů, schváleného ÚKOZ 23.2.2006 pod čj.
37243/2005-11020 a dle pověření MZ ČR č. 4/2014, čj.: 61445/2014-16232.
Stanovený poplatek za zkoušky je 1.200,- Kč, členi ČMMJ mají 50% slevu, platí
tedy 600,- Kč. Poplatek musí být uhrazen s podáním přihlášky. Lze jej poukázat na
účet č. 159492393/0600, VS 311+tetovací číslo psa. Přihláška, za kterou nebyl
poplatek zaplacen, je neplatná a není zařazena do seznamu ke zkouškám.
Přihlášky zasílejte poštou na adresu OMS Strakonice, Palackého nám.
1090, 386 01 Strakonice, emailem na adresu omskus@seznam.cz, nebo osobně
do kanceláře OMS.

Rozhodčí musí být členy ČMMJ a mít zaplaceny členské příspěvky.
CACT není nárokový titul a může být zadán nejlepšímu jedinci plemene,
pokud se umístil v I. ceně. CACT může být zadán pouze v případě, že se
zkoušek zúčastní nejméně šest psů skupiny plemen, pro které je zkouška
určena.
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