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NOVOJIČÍNSKÝ POHÁR  
11. - 12. 7. 2020 LZ A BZ PRO OSTATNÍ 

PLEMENA SE ZADÁVÁNÍM TITULU 
CACT a res. CACT 

 
 pro plemena zastřešená kluby pro plemena 

zastřešená v KCHJ, KCHT, KABT a pro 
plemena JGT, SBT  

 
 

 

11. 7. 2020 budou probíhat samostatně Zkoušky  norování nováčků (ZN) na 
umělé noře v Sedlnici viz samostatné propozice 
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Status soutěže: 

Soutěž je vypsaná pro ostatní plemena. Vítězem Novojičínského poháru se stává pes, který 
obdrží nejvyšší počet bodů z obou zkoušek LZ + BZ, další pořadí se určuje dle platného 
zkušebního řádu. Čekatelství CACT a res. CACT není nárokové, může být zadáno pouze 
psu, který absolvuje obě zkoušky (LZ a BZ), za mimořádně podaný výkon v I. ceně a při 
dokončení disciplíny barva v obou dnech se známkou 4.  

 
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: 

• Zkoušek se mohou zúčastnit psi s platným průkazem původu FCI, kteří jsou zapsáni v 

plemenných knihách FCI a psi v majetku cizích státních příslušníků, kteří jsou zapsáni v uznaných 

plemenných knihách FCI.  

• Na zkouškách, soutěžích se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu pro plemena psů, ZŘ 

pro  teriéry a jezevčíky,  
• Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost. 

• Rozhodčí deleguje ČMKJ na návrh pořadatele OMS Nový Jičín  

• Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na 

zkouškách. 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, kde bude 

uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.  

• Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec 

označen viditelným tetováním nebo čipem).  

• Sbor rozhodčích deleguje OMS Nový Jičín, změna rozhodčích je vyhrazena.  

• Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.  
Pokyny pro vůdce: 

• Vůdce se dostaví ke zkoušce včas, vybaven pomůckami pro vedení psa dle Zkušebního řádu a  

• myslivecky ustrojen.  

• Vůdce bude mít u sebe průkaz původu a očkovací průkaz psa, doklad o zaplacení poplatku za 

zkoušku, doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti, lovecký lístek a 

zbrojní průkaz, brokovou zbraň a potřebný počet nábojů.  
• Vůdce před nástupem uhradí pořádajícímu místnímu mysliveckému spolku 100,- Kč za 

jednu zkoušku za náklady spojené s pořádáním zkoušky.  
• Vůdce s platným loveckým lístkem a zbrojním průkazem střílí po dobu zkoušek sám, nebo si 

střelce zajistí. Vůdce bez loveckého lístku si zajistí střelce, popř. bude mu přidělen 
pořadatelem za poplatek 300,- Kč/den (zajištění střelce je nutné oznámit pořadateli OMS 
Nový Jičín do uzávěrky přihlášek). Střelec bude mít platné doklady a pojištění.  

• Vůdce je povinen respektovat pokyny pořadatele, vrchního rozhodčího a rozhodčích. 
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Zahájení LZ a BZ ostatní plemena proběhne v 8.00 hodin, dne 11. a 12. 7. 2020 
u Chaloupky v Rovni  
  
 

Organizační výbor:      
ředitel zkoušek              Ing. Milan Honeš 

pověřená osoba    Bronislav Valenta    

ekonom     Marie Bučánková, jednatelka OMS Nový Jičín 

pořadatelské zajištění    členové Mysliveckého spolku Libhošť a členové KK OMS Nový Jičín 

rozhodčí deleguje          OMS Nový Jičín, dle platných směrnic ČMMJ 

veterinární dozor           zajištěn  

 

Program soutěže Novojičínský pohár 
 
sobota 
7:00-7:30 přejímka psů 
7:30-8:00 porada rozhodčích 
8:00–8:30 zahájení 
17:00 vyhlášení výsledků LZ (sobota) proběhne u myslivecké chaty v Sedlnicích  
 

neděle 

7:00-7:30 přejímka psů 
7:30-8:00 porada rozhodčích 
8:00–8:30 zahájení 
17:00 vyhlášení výsledků BZ (neděle) a výsledků Novojičínského poháru  proběhne u 
myslivecké chaty Chaloupka v Rovni 
cca 18.00 slavnostní ukončení  

 

Uzávěrka přihlášek je 24. 6. 2020. Je možné se přihlásit na jednotlivé 
zkoušky (bez nároku na získání CACT). Přednost dostanou psi 
přihlášeni na oba dny (LZ + BZ). 
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Přihlášku je nutné zaslat na OMS Nový Jičín, Kunín 291, 742053 do  24. 6. 2020 
Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením poplatku na účet OMS Nový Jičín,  
č. 2300760465/ 2010 u FIO banka nebo je možné uhradit částku přímo na sekretariátě OMS 
v Kuníně. Bez zaplacení poplatku nebude přihláška přijata. 
 
 

Poplatky Poplatek 
Člen ČMMJ 

sleva 50 %, tj. 

Novojičínský pohár 4000 Kč 2000 Kč 

Lesní zkoušky 2000 Kč 1000 Kč 

Barvářské zkoušky 2800 Kč 1400 Kč 

 

 

Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie vítána. 
Každý účastník je povinen podrobit se pokynům pořadatele. 

Pro účastníky a návštěvníky je zajištěno bohaté občerstvení. 

 
Pořadatel:        Organizátor: 
Mgr. Lenka Trčková , Ph. D. v.r.                                  Ladislav Raffai  v.r. 
předseda kynologické komise                                       předseda OMR                                             

 OMS Nový Jičín                                 OMS Nový Jičín 
 
 
 
 

LZ a BZ ostatních plemen GPS: 49°37'25.84"N, 18°02'35.22"E  Chaloupka Roveň 
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