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                       P R O P O Z I C E 
pro zkoušky z vodní práce ohařů, slídičů, jezevčíků a teriérů 

pořádaných  dne 13. 8. 2022 
v honitbě Sedliště-Frýdek 

 
Ředitel zkoušek:                                                           Bc.Rodek Hubert, předseda MS Sedliště 
Správce zkoušek:                                                    Pavlína Rodková 
Pověřená osoba:                                                           Miroslav Nezval 
Vedoucí skupin:                                                            členové  MS Sedliště 
Rozhodčí:                                                                     dle platných směrnic ČMMJ, deleguje OMS 

 
Zkouší se dle „Zkušebního řádu ohařů“, „Zkušebního řádu pro zkoušky jezevčíků a teriérů“, 

„Zkušebního řádu pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů“  platných od 1. 1. 2020.  
Účastníci jsou povinni řídit se  “Řádem ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti 

nebo svodu loveckých psů“. 
                                        Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost. 

      
                                     Poplatek za zkoušky:   1 200-Kč  
                     zlevněný poplatek pro členy ČMMJ   700-Kč  
              

Přijetí přihlášky (přihláška ke stažení na https://frydekmistek.cmmj.cz/kalendar-kynologie/), je podmíněno současným 
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. Přihlášku možno zaslat elektronicky. K přihlášce 

přiložte kopii průkazu původu. 
 

Uzávěrka přihlášek je 3. 8. 2022 
 

Sraz všech účastníků zkoušek je v sobotu dne 13. 8. 2022 v 8. hodin, chata HS+MS Sedliště 282.   

GPS 49.7215433N, 18.3567683E.    Zahájení zkoušek v 8,30 hod. 
 

Veterinární podmínky : 
-psi musí být klinicky zdraví a splňovat podmínky označení psa 
-psi musí být doprovázeni platným očkovacím  průkazem ( dle § 6 veterinárního zák.), kde  bude   potvrzena    
 platná vakcinace proti vzteklině  
-veterinární přejímku  psů provedou rozhodčí, psi, kteří neprošli přejímkou  se  nemohou akce účastnit 
-veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny   
-prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržují, musí být udržovány v čistotě  
-ze zkoušek se vylučují: háravé feny, feny březí více jak 30 dnů a feny do 50 dnů po  porodu 
 
Všeobecné podmínky : 
-zkoušek se účastní psi loveckých plemen s platným průkazem původu plemenné knihy člena FCI., 
-vůdce se musí dostavit včas, být myslivecky ustrojen, s  loveckým lístkem, zbrojním průkazem   
 a  platným  pojištěním, loveckou zbraní s patřičným počtem nábojů (pokud lovecký lístek a zbraň vlastní) 
-vůdce před zahájením zkoušek předloží pořadateli průkaz původu psa vystavený plemennou knihou členských   
 států FCI a v případě uplatnění slevy z poplatku za zkoušku doloží, že majitel psa je členem ČMMJ  
-za ztrátu či zranění psa, nebo škodu psem způsobenou, pořadatel neručí 
-vůdci, který nevlastní loveckou zbraň, zajistí střelce pořadatel za poplatek 100.-Kč, splatný při prezentaci 
-za hygienu psa po celou dobu zkoušek zodpovídá majitel psa 
-přihlášení psi a feny musí splňovat podmínky zkušebního řádu  
-pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic 
-pořadatel si vyhrazuje právo v případě malého počtu přihlášek, nebo nepředvídatelné situace zkoušky zrušit   
-zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána, občerstvení zajištěno 
-všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů 

 
 
Miroslav Nezval,                                          Pavlína Rodková 
předseda kynologické komise OMS                                        jednatelka OMS 
tel: 724 523 612 
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