
ČMMJ - Okresní myslivecký spolek Hodonín ve spolupráci s ČMKJ 
Pořádá 

 
Ve dnech 16.-17. zá ří 2017  Slovácký pohár – LZ + BZ jezev číků a teriér ů 

se zadáváním CACT 
sraz: 8:00, Kuželov - st řelnice  

Místo: MS Hrubá Vrbka  
 

Ředitel zkoušek: Milan Kostelanský 
Správce zkoušek: Zdeněk Hudeček 
Rozhodčí deleguje: OMS Hodonín  

Veterinární dozor MVDr. Josef Navrátil 
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: 

• Zkoušky, soutěže se konají za každého počasí. 
• Na zkouškách, soutěžích se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu  LZ a BZ pro  teriéry a 

jezevčíky. 
• Na zkouškách (soutěži) se zadává  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 pro lovecké psy či daná 
plemena. 

• Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kterým bude 
prokázáno, že pes je v imunitě 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.  
• V případě vyššího po čtu zájemc ů provede kynologická komise výb ěr. Je možné se p řihlásit 

pouze na jednotlivou zkoušku, p řednost p ři přijetí však mají psi, kte ří absolvují celý Pohár.  
 

Zadávání titul ů: 
 

• 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 (Pro plemena teriérů – čekatelství CACT může být zadáno jedinci, který se umístí 
v I. ceně jako nejlepší ve svém plemeni na každé ze zkoušek BZ a LZ. Res. CACT pak druhému 
nejlepšímu v plemeni v I. ceně. Pro plemena jezevčíků – CACT může být zadán jedinci který je nejlepší 
ve svém plemeni a na obou zkouškách uspěje v I. ceně. Res. CACT pak jedinci který je druhý nejlepší 
v plemeni oba dva dni v I. ceně. Čekatelství se zadává jedno za oba dva dni. )  

• Udělení titulů není nárokové. 
• Celkové pořadí ve Slováckém poháru se stanoví podle zařazení do ceny a dále součtem získaných 

bodů. 
• Plemena, kterým může být zadáno čekatelství CACT/r. CACT: všechna plemena jezevčíků, jagdteriér, 

a plemena teriérů sdružená v Klubu chovatelů teriérů (AUT, BDT, BRT, BRA, CR, CT, CCT, GIT, SCT, 
IRT, JRT, KBT, LT, MT, NFT, NOT, PRT, SET, ST, SKY, WT, WHT) 

 
Pokyny pro v ůdce: 

• Vůdce se dostaví ke zkoušce včas, vybaven pomůckami pro vedení psa dle zkušebního řádu a 
myslivecky ustrojen. Sebou – průkaz původu a očkovací průkaz psa, doklad o zaplacení startovného, 
lovecký lístek a zbrojní průkaz, brokovou zbraň a potřebný počet střeliva. V případě že vůdce není 
držitelem loveckého lístku, bude mu přidělen střelec.  



• Vůdce je povinen respektovat pokyny pořadatele, vrchního rozhodčího a rozhodčích.  
 

Poplatky: 
poplatek za zkoušky je stanoven: BZ 1400,-Kč, LZ 1600,-Kč Členové ČMMJ mají 50% slevu!! Členství je 

nutno prokázat pr ůkazkou ČMMJ se zaplaceným členským p říspěvkem na aktuální rok!!  
  

  poplatek pro členy ČMMJ je BZ 700,-K č + LZ 800,-Kč 
Přihlášky budou p řijaty až po zaplacení startovného. Startovné je mož no zaplatit složenkou na ú čet 
OMS Hodonín:  9743859001/5500, Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Hodonín , 
Purkyňova 32, 695 04 Hodonín 

Na míst ě bude dále vybrán p říspěvek 100,- K č za prop ůjčení honitby pro po řádající MS 
 

Uzávěrka p řihlášek je 3 týdny p řed konáním zkoušek.  
Za škody způsobené psem nebo jeho ztrátu nenese pořadatel odpovědnost. 

Občerstvení zajišťuje MS Hrubá Vrbka. 
Kontakt: OMS Hodonín mail: omshodonin@seznam.cz , tel: 602 603 696 nebo 739 316 741 (František Bábík) 
 
 
 
 

Program sout ěže: 
Sobota 16.9. 
7:00 –sraz rozhodčích, příprava stop 
8:00-sraz účastníků v MS Hrubá Vrbka, přejímka, veterinární kontrola 
9:00-slavnostní zahájení soutěže a odjezd do honitby 
Plnění disciplín lesních zkoušek 
17:00 – předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků prvního dne soutěže 
 
Neděle 17.9. 
8:00 - sraz účastníků v MS Hrubá Vrbka 
9:00 – odjezd do honitby a plnění disciplín barvářských zkoušek 
17:00 – předpokládané ukončení soutěže a vyhlášení výsledků.  
 
 

František Bábík v.r.                                           Radovan Mančík, v.r. 
předseda KK                                                     OMS předseda OMS 


