Českomoravská myslivecká jednota, z. s.
Okresní myslivecký spolek Chomutov
Vršovců 992, 430 01 Chomutov, tel. 474 626 009, mob.: 775 626 019

Zkoušky vloh ohařů a malých plemen
Datum konání:
Místo konání:
Sraz účastníků:
Ředitel zkoušek:
Sbor rozhodčích:
Zahájení a veterinární prohlídka:
Uzávěrka přihlášek:
Účastnický poplatek:

1. 5. 2021
Honitby Hrušovany a Údlice
8:00 hodin – areál u sv. Václava Vysočany
Petr Brziak
deleguje OMS Chomutov
v 8:00 hodin
28. 4. 2021
1500,- Kč / pro členy ČMMJ 800 ,- Kč

- Ukončení zkoušek a vyhlášení výsledků bude v místě srazu.
- Účastnický poplatek zaplaťte do uzávěrky přihlášek. Nezaplacené přihlášky budou vyřazeny. V případě, že se
vůdce odhlásí méně než týden před zkouškami, poplatek se nevrací. Za podanou přihlášku po uzávěrce je
poplatek zvýšen o 200,- Kč
- Platební pokyny: č.ú.: 940147379/0800, symboly udávat nemusíte, do zprávy pro příjemce napište příjmení.
Můžete platit také na sekretariátu OMS.
- V ceně zkoušek je zahrnutý poplatek za vystavení kartičky upotřebitelnosti
- Ve výjimečných případech budou přijaty přihlášky i po termínu a to pouze na doplnění skupin.
- Při nedostatečném počtu přihlášených psů v termínu, budou zkoušky zrušeny a poplatek vrácen.
- Zkouší se podle zkušebního řádu, platného od 1. 1. 2020
- Psi účastnící se zkoušek musí být klinicky zdraví (bez příznaků onemocnění).
Vůdce psa musí mít sebou:
1) Veterinární průkaz psa, který osvědčuje, že pes byl nejdéle jeden rok a nejméně jeden měsíc před zkouškami
očkován proti psince, parvoviróze a vzteklině.
2) Průkaz původu psa, zkušební řád a brokovnici s náboji.
3) Doklad o úhradě poplatku za zkoušky.
4) Krmení a vodu pro psa.
- Vůdce psa zodpovídá za škody způsobené psem nebo svojí nekázní.
- Háravé feny nebudou ke zkouškám připuštěny.
- Vůdce psa musí být myslivecky oděn.
- Korona je vítána, ale je povinna dbát pokynů pořadatelů a rozhodčích!
Petr BRZIAK
předseda OMS Chomutov

