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P  R  O  P  O  Z  I  C  E 
Lesních zkoušek loveckých slídičů, jezevčíků a teriérů 

pořádaných ve spolupráci s MS Kotař Vyšní Lhoty a MS Nošovice-Lhoty 

 dne 9. 7. 2022 
v honitbách Morávka-Vyšní Lhoty a Nošovice-Lhoty 

 
                   Ředitel zkoušek:                                                         Martin Motyčka, předseda MS Kotař-Vyšní Lhoty 
                   Správce zkoušek:                                               Pavlína Turková 
                   Pověřená osoba dle ZŘ:                                             Miroslav Nezval 
                   Pořadatelské zajištění:                          členové  MS Kotař Vyšní Lhoty a MS Nošovice-Lhoty 
                   Rozhodčí:                                              dle platných směrnic ČMMJ deleguje OMS 

 
Zkouší se dle „Zkušebních řádů pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů“, „Zkušebních 

řádů pro zkoušky jezevčíků a teriérů“  platných od 1.1. 2020. 

 
Poplatek za zkoušky-pro jezevčíky a teriéry:1400.-Kč, nebo 750.-Kč sleva pro majitele psů - členy ČMMJ   
                                                   -pro slídiče 1600.-Kč, nebo 850.-Kč sleva pro majitele psů - členy ČMMJ 
                                                        
 

Přijetí přihlášky (přihláška ke stažení na http://myslivost.cz/omsfrydekmistek/Kynologie.aspx je podmíněno 
současným zaplacením předepsaného poplatku složenkou typu C, platbou na účet OMS 2801209882/2010 (v 

poznámce  jméno vůdce, druh zkoušky), nebo úhradou přímo na sekretariátu OMS. 
 

Uzávěrka přihlášek je 1.7. 2022 

Sraz všech účastníků  zkoušek je dne 9.7. 2022 do 8.hodin, chata MS Nošovice- Lhoty.  
GPS49°39'02.5"N 18°27'39.1"E .   Zahájení zkoušek v 8,30 hodin.   

 
Veterinární podmínky : 
-psi musí být klinicky zdraví a musí být vybaveni platným očkovacím  průkazem ( dle § 6 veter. zákona )    
  nebo platným pasem zvířete v zájmovém chovu, kde bude potvrzena vakcinace  proti vzteklině  
-veterinární přejímku psů provedou rozhodčí, psi, kteří neprojdou přejímkou, se nemohou akce účastnit. 
-veterinární podmínky mohou být z důvodu nákazy kdykoli  změněny nebo zkoušky zrušeny 
-prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržují, musí být udržovány v čistotě  
-ke  zkouškám nebudou připuštěny háravé feny, feny březí více jak 30 dnů a feny do 50 dnů po porodu 
 
Všeobecné podmínky : 
-psi přijatí na zkoušky musí být registrovaní a zapsaní  v plemenných knihách členských států  FCI 
-vůdce se musí dostavit včas, být myslivecky (sportovně) ustrojen, s platným  loveckým lístkem  
  zbrojním průk. a platným  pojištěním, loveckou zbraní s patřičným počtem nábojů (pokud zbraň vlastní) 
-vůdce před zahájením zkoušek předloží průkaz původu psa  a doloží, že majitel psa je členem ČMMJ, 
-za ztrátu či zranění psa nebo škodu psem způsobenou, pořadatel  neručí 
-vůdcům, kteří nevlastní loveckou zbraň, zajistí střelce se zbraní a náboji za poplatek 200,-Kč pořadatelé 
-za hygienu psa po celou dobu zkoušek odpovídá majitel psa 
-přihlášení psi a feny musí splňovat podmínky zkušebního řádu, vůdci psů  jiných plemen než slídiči   
  jezevčíci a teriéři  zašlou spolu s přihláškou doklad o kohoutkové výšce psa ( ZŘ str. 12) 
-pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic 
-pořadatel si vyhrazuje právo v případě malého počtu přihlášek zkoušky zrušit  
-vůdci i korona přejíždějí do honiteb vlastními dopravními prostředky 
-zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána, občerstvení zajištěno 
-účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatele. 
 
Miroslav Nezval,                                                  Pavlína Turková 
předseda kynologické komise OMS                                                jednatelka OMS 
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