ČMKJ – ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA z. s.,

Okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek
Bahno-Příkopy 1600, 738 01 Frýdek-Místek, tel. 558 434 260; www.myslivost.cz/omsfrydekmistek;
myslivci.fm@gmail.com

pořádají ve spolupráci

s Klubem chovatelů jezevčíků ČR, Moravskoslezským klubem chovatelů jagdteriérů,
Klubem chovatelů teriérů ČR a Beagle club ČR z. s.
ve dnech 4. 9. a 5. 9. 2021
v honitbách MS Javorový-Oldřichovice a MS Rovina Žor
.

Slezský pohár v dosledech
se zadáním čekatelství CACT, res. CACT,
jako Barvářské zkoušky honičů 4.9. 2021 a Barvářské zkoušky 5.9. 2021
Seznam plemen, kterým je možno zadat čekatelství CACT a res. CACT, které se uděluje za celou
soutěž-obě zkoušky vždy nejlepším jedincům každého plemene v I.ceně
Jezevčík-všechna plemena, Border teriér, Český teriér, Bedlington teriér, Irský teriér, Jack Russel teriér, Parson
Russel teriér, Velšteriér, Lakeland teriér, Dandie Dinmont teriér, Manchester teriér, Norfolk teriér, Sealyham
teriér, Skotský teriér, Jagdteriér, Beagle

Program:
Sraz všech účastníků zkoušek je do 8. hodin dne 4. a 5. 9. 2021 chata MS Javorový-Oldřichovice,
Třinec IX. Oldřichovice 860, (GPS 49.6421328N, 18.6611400E).
Zahájení zkoušek v 8,30.

Termíny pro uzávěrku přihlášek: 23. 8. 2021
Adresa pro zaslání přihlášek: OMS Frýdek-Místek, Bahno-Příkopy 1600, 738 01 Frýdek-Místek
Kontaktní osoba: Miroslav Nezval, tel: 724 523 612, e-mail: miroslav.nezval@centrum.cz

Poplatky/startovné:

1 300.- Kč, za jedny zkoušky
750.- Kč slevněné startovné pro majitele psů, členy ČMMJ, za jedny zkoušky

V případě neúčasti na zkouškách se startovné nevrací. Bude použito na úhradu nákladů zkoušek. Startovné se vrátí jen
v případě nepřijetí na zkoušky z důvodu velkého počtu zájemců. Současně s přihláškou zašlete i kopii průkazu původu.
Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením předepsaného poplatku složenkou typu C, nebo jeho uhrazením přímo
na sekretariátu OMS, nebo na účet OMS 280 120 9882/2010 - v poznámce jméno vůdce, druh zkoušky.

Vítězem„Slezského poháru v dosledech“se stává jedinec, který absolvuje BZH a BZ a
bude mít nejnižší součet dosažených pořadí. Při stejné hodnotě součtu pořadí rozhodne
umístění na BZ.

Veterinární podmínky:
• všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi
• 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 č. 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
• z účasti na zkouškách jsou vyloučeny háravé feny, feny ve druhé polovině březosti, kojící feny a nemocní
psi
Všeobecná ustanovení:
• je možno absolvovat jen jedny zkoušky, na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost, přednostně
budou přijímání psi přihlášení na celou soutěž, max. počet startujících 12
•

na zkouškách se posuzuje podle „ZŘ pro zkoušky honičů“, „ZŘ pro zkoušky jezevčíků a teriérů “,
„ZŘ pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů“ platných od 1.1 2020. Ke zkouškám nebudou
připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách. uvedených ve
Zkušebním řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti platném od 1.1. 2020

•

vůdce musí předložit průkaz původu psa, ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce
nebude moci prokázat jeho totožnost

•

sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele, vedoucí skupin – zajistí pořadatel

•

pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené

•

zadávání čekatelství šampionátu práce se řídí „Řádem pro přiznání titulu Šampion práce ČR“ a
doplňujících předpisů FCI, ČMKU, ČMKJ a chovatelských klubů

•

vůdce psa se dostaví společně se psem na místo prezence v čase určeném těmito propozicemi, přičemž musí
být vhodně myslivecky nebo sportovně ustrojen, vybaven loveckou zbraní, potřebnými pomůckami pro
vedení psa a doklady určenými ZŘ a zákonnými předpisy (lovecký lístek, zbrojní průkaz a doklad o
pojištění – pokud jej vlastní) a současně být pojištěn pro případ odpovědnosti za škody, dle ustanovení
Zákona č. 449/2001 Sb.

•

vůdce, který nevlastní lovecký lístek, uhradí pořadateli 100.-Kč za jednu zkoušku za zajištění střelce

•

pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic a právo v případě malého počtu přihlášek zkoušky
zrušit

•

zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána, občerstvení zajištěno

•

všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatele, po honitbách se pohybují vlastním dopravním
prostředkem.

Miroslav Nezval,
předseda kynologické komise OMS

Pavlína Turková
jednatelka OMS

