Českomoravská myslivecká jednota, z. s. a obvodní myslivecký spolek Praha 5 a 6,
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl L, vložka 4114 byla provedena dne
14.3.2014, a to v návaznosti na změny vyplývající ze stanov účinných od 1.1.2014; IČO 67777376 ; neplátce
DPH; sídlo: budova Státního veterinárního ústavu, Sídlištní 136/24, PSČ : 165 03; Praha 6
e-mail: myslivcipraha56@gmail.com; web: https://praha56.cmmj.cz/ tel.: 602 123 510, 603 456 985
POŘÁDAJÍ
ve spolupráci s MS Praha 6 – ŠÁRKA
LESNÍ ZKOUŠKY OSTATNÍCH PLEMEN LOVECKÝCH
PSŮ
Místo a čas konání: Hájovna v Praze 6 – Nebušice
GPS kód 50°6'21.895"N, 14°19'16.938"E
12. 09 .2021
8:00 hodin
9:00 hodin
16:00 hodin

Sraz a přejímka psů
Slavnostní zahájení, losování
Vyhlášení výsledků a ukončení zkoušek

Uzávěrka přihlášek: 03.09.2021
Startovné pro členy OMS Praha 6 činí:
Startovné pro členy ČMMJ jiného OMS činí:
Startovné pro nečleny nebo za psa nečlena ČMMJ činí:

600,- Kč
800,- Kč
1.000,- Kč

Startovné se platí do termínu uzávěrky převodem z účtu nebo složenkou typu A na účet
OMS 2700987706/2010, VS tel.číslo, KS 0308. V případě, že startovné neuhradíte do termínu uzávěrky, budete
automaticky vyřazeni. Do zprávy pro příjemce uveďte ZV + jméno majitele psa
Přihlášky: včetně dokladu o zaplacení a kopie PP (obě strany) zasílejte na uvedený email.
Rozhodčí: deleguje OMS ČMMJ Praha 5 a 6
Všeobecné podmínky:
1. Zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ, platných od 01.01.2020
2. Každý účastník je povinen předložit platný průkaz původu psa (podpis a razítko plemenné knihy, podpis
chovatele, podpis a adresa majitele), doklad o zaplacení startovného. Členové ČMMJ předloží platný
členský průkaz.
3. Každý účastník je povinen předložit platný očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince,
infekční hepatitidě (očkování nesmí být platné dobu kratší než jeden měsíc). Pes který neprojde
veterinární prohlídkou se nesmí zkoušek zúčastnit.
4. Háravé feny, agresivní psi budou ze zkoušek vyloučeni. Dále bude vyloučen pes, který bude veden na
zákonem zakázaném vybavení (ostnatý obojek, elektrický obojek, stahovací obojek bez mechanického
omezení úplného zatažení smyčky).
5. Každý vůdce psa musí být starší 15 let, myslivecky nebo sportovně oblečen, mít s sebou vodítko,
barvářský řemen, píšťalku, loveckou zbraň (pokud je držitelem loveckého lístku) a platné zkušební řády.
Držitel brokovnice musí mít lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně a doklad o zaplacení pojištění.
6. Psi po dobu zkoušek nesmí volně pobíhat (pokud nebudou zkoušeni). Pořadatel neodpovídá za úraz,
úhyn nebo ztrátu psa, či za škodu způsobenou psem nebo jeho vůdcem.
Myslivecké kynologii zdar!
Jednatelka OMS:
Jana Lásková

Předseda KK OMS:
Jiří Pařízek

Předseda OMS:
Ing. Antonín Machálek.CSc.

