
Českomoravská myslivecká jednota,z.s.

Okresní myslivecký spolek Rakovník

Vysoká 84,269 01 Rakovník, tel.313 512526,

e-mail: oms.rakovnik@tiscali.cz

bankovní spojení: 540162369/0800

spolu s MS „JAVORNA“ ČISTÁ

pořádají dne : 8.října 2022

Barvářské zkoušky honičů

jezevčíků,teriérů,slidičů a honičů

Zkoušky budou posuzovány dle platného Zkušebního řádu účinného od 1.1.2020

Všeobecné pokyny :

- sraz rozhodčích je v 07.30 hod.

- sraz všech účastníků je 07.30 hodin v Čisté „Cihelna“ směr na Bělbožice (mapa přiložena)
50.0223661N, 13.5894281E

- v 07.45 – 08.00 hod. – přejímka průkazů původu předváděných psů

- v 08.00 - 08.15 hod. provedení veterinární prohlídky

- v 08.15 – zahájení zkoušek - vydání organizačních pokynů ,

- provedení rozlosování

- odchod (odjezd) do honitby

v 16.00- 17.00 hod. předpokládané ukončení zkoušek

Rozhodčí :

- delegaci rozhodčích bude provedena dle platného seznamu rozhodčích ČMMJ

Poplatek za zkoušky : základní poplatek zkoušek 1700,-Kč/po uzávěrce + 100 Kč

ostatní  členové ČMMJ 1000,-Kč/po uzávěrce + 100 Kč

člen ČMMJ OMS Rakovník 700,- Kč/po uzávěrce + 100 Kč

Poplatek za zkoušky musí být uhrazen do 21.září 2022 !!! na sekretariátu OMS

Rakovník v úřední dny pondělí a středa od 08.00 - 16.00 hod., složenkou C,na

adresu OMS Rakovník tak, aby platba došla nejpozději 21.září 2022 !!!,bankovním

převodem na účet: 0540162369/0800 – variabilní symbol-00308, specifický

symbol- tetovací číslo pas/feny. Po tomto termínu budou vyřazeny všechny
neuhrazené přihlášky.

Platba za zkoušky je NEVRATNÁ !!!!!

UZÁVĚRKA PLATEB A PŘIHLÁŠEK JE  21.září 2022 ! ! !



Pokyny pro vůdce: všechna plemena se posuzují  dle Zkušebního řádu pro dané

plemeno

před zahájením zkoušek předloží vůdce psa tyto doklady:

. doklad o zaplacení zkoušek

. průkaz původu psa/feny

● pes musí být doprovázen očkovacím průkazem, nebo jiným dokladem.

● Pes musí být očkován proti vzteklině,u prvovakcinace starší 1 měsíc, v imunitě

proti psince a infekční hepatitidě. Podle charakteru

● a rozsahu akce a s přihlédnutím k aktuální situaci může být toto vakcinační

● schéma rozšířeno o další nákazy, jako např. parvovirozu a leptospirozu.

● Psi, kteří nebudou vyhovovat výše uvedeným požadavkům nebo se nedostaví ve

stanovenou dobu k veterinární přejímce, se nesmí svodu zúčastnit.

.   Členský průkaz ČMMJ, zbrojní průkaz C,průkaz zbraně,lovecký lístek,doklad

o pojištění majitele psa/feny.

Účast na barvářských zkouškách honičů pouze za podmínky
dodržování předepsaných bezpečnostních opatření.

Zkoušek se nemohou zúčastnit psi (feny), u kterých nebudou předloženy výše

uvedené doklady, psi (feny) zjevně nemocní, háravé feny a psi, kteří se nezúčastnili

jarního svodu loveckých psů a jejich chovatelské kluby to vyžadují.

Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody
způsobené psem v průběhu zkoušek.
Vůdce se dostaví ke zkoušce včas, myslivecky ustrojen. Musí mít veškeré vybavení stanovené
Zkušebním řádem, je povinen mít sebou Zkušební řád, respektovat veškerá jeho ustanovení týkající se
barvářských zkoušek honičů, dále je povinen dbát pokynů vrchního rozhodčího, rozhodčích,
pořadatelů a ředitele zkoušek.

Umístění, pohyb a manipulace se zvířaty se musí dít způsobem vylučujícím v maximální možné
míře jejich vzájemné pokousání, příp. poranění ostatních účastníků akce.

Zbyněk Pochman Pavel Pýcha
předseda kynologické komise                                   předseda OMS Rakovník

OMS  Rakovník




