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Zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze, spisová značka L 46597 | IČ 67777571, není plátce DPH 

 

                        

 
pořádá 

 

                                
V neděli dne 14. května 2023 v honitbě MS Kotovice 
Sraz účastníků:   08.00 hodin ve škole v Týnci u Chotěšova (GPS 49.6697442N, 13.1942136E) 
Ředitel zkoušek: Václav Košař 
Rozhodčí:             deleguje OMS Plzeň 
Pořadatel:            Petr Čabrada 
 

Všeobecné podmínky:  

1) vůdci se před zahájením zkoušek (při prezenci) prokáží platným zbrojním průkazem a dalšími doklady  
    nutnými k používání zbraně v honitbě. Vůdce beze zbraně či bez těchto dokladů bude mít svého průvodce  
    se zbraní, který splňuje výše uvedené podmínky. Při zajištění střelce pořadatelem vůdce uhradí při  
    prezenci poplatek 300,- Kč/den – zajištění střelce musí být písemně uvedeno v přihlášce!!! 
2) členové ČMMJ se prokáží platným členským průkazem – doklad o pojištění, nečleni ČMMJ prokáží  
    pojištění odpovědnosti pro výkon práva myslivosti pojistkou pojišťovny. Vůdce musí být vhodně ustrojen  
    s pomůckami pro vedení psa. 
3) přihlášení psi a feny musí splňovat podmínky platného ZŘ, Ke zkouškám nebudou připuštěni nemocní psi  
    a háravé feny. Pořadatel neručí za škody způsobené psem, za jeho ztrátu nebo úhyn během zkoušek. 
4) zkouší se dle Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu platného od 1.1.2020, Řádu ochrany  
    zvířat při zkouškách loveckých psů, schváleného ÚKOZ 23.2.2006 pod čj. 37243/2005-11020 a dle  
    pověření MZe ČR č. 1/2020, čj.: 56816/2019-MZE 16232. 
5) nečlenové ČMMJ, kteří nemají odpovědnostní a úrazové pojištění se zúčastňují zkoušek na vlastní  
    nebezpečí a zodpovídají za škody, které způsobí. 
6) pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic, všeobecné i veterinární podmínky se vztahují na  
    všechny přítomné psy na akci. 
Veterinární podmínky: 
1) psi chovatelů z ČR musí být čipováni a doprovázeni dokladem o platném očkování (očkovacím  
    průkazem, Pet Pasem - (dle § 4 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 3 veterinárního zákona 166/1999 Sb.)  
2) psi musí být v imunitě proti psince a parvoviroze. 
3) psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského  
    Parlamentu a Rady 576/2013, čl. 13 odst. 1. 
4) pokud pes není čipován běžnými typy čipů, které používají čeští veterinární lékaři, je v zájmu   
    vůdce, zajistit si vlastní čtečku. Psa, kterého nelze identifikovat, nelze připustit ke zkouškám.   
5) psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí akce zúčastnit.  
 

Uzávěrka přihlášek 21. dubna 2023.  
 

Poplatek za zkoušky 1200, - Kč, pro členy ČMMJ sleva 50 %. Poplatek je splatný s podáním 
přihlášky. Pokud nebude uhrazena do 21. dubna 2023 bude přihláška vyřazena. 
          

Úhrada poplatku:  
1. účet 722175339 / 0800  Česká spořitelna a.s.  (VS  3031+ČLP psa) 
2. v hotovosti - na OMS Plzeň, Ruská 16 Plzeň  
    
  Ing. Petr Brandl, v. r.   Jan Bezděk 
                      předseda OMS Plzeň     předseda KK OMS Plzeň         
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