Českomoravská kynologická unie, Českomoravská kynologická jednota
Českomoravská myslivecká jednota, o. s., Okresní myslivecký spolek Chomutov
Verein Deutsch-Drahthaar Niederlausitz
Ve spolupráci s MS Mariánské Radčice a MS Hrušovany

7. - 8. září 2019
7. Ročník, Všestranné zkoušky se zadáním titulů CACIT, res. CACIT pro všechny kont. ohaře
PROPOZICE

PROGRAM ZKOUŠEK

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

NBP navazuje na tradici mezinárodních porovnávacích
zkoušek ohařů. Organizační výbor si vyhrazuje právo výběru
psů a fen. Zkouší se dle platného ZŘ- pro VZ ohařů. Vůdci se
dostaví včas dle programu, myslivecky oděni, s loveckou
zbraní. Vůdce se zbraní musí mít platný zbrojní průkaz,
lovecký lístek a pojištění pro výkon práva myslivosti. Vůdcům
beze zbraně bude na základě žádosti v přihlášce přidělen
střelec. Soutěžící, který z některé disciplíny obdrží “0“
pokračuje v soutěži o konečné umístění. Pořadatel neručí za
škody způsobené psem, ani za ztrátu psa. Zkoušky jsou
veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítán.
Každý účastník je povinen podrobit se pokynům pořadatele.

Sobota 7. 9. 2019
7:00 sraz- Mariánské Radčice u Litvínova veterinární přejímka, porada rozhodčích
8:00 slavnostní nástup, zahájení, losování
9:00 odjezd do honitby na lesní a vodní práce
odpoledne – areál Vysočany- ukončení prvního dne
zkoušek, posezení

KONTAKTNÍ ÚDAJE Přihlášky zasílejte společně

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí
být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím
průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v
souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Psi
pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být
doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí
splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu
a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. K soutěži nebudou
připuštěni psi a feny nemocní nebo z nemoci podezřelí,
háravé feny, feny kojící a feny v druhé polovině březosti.

Neděle 8. 9. 2019
7:30 sraz- Vysočany
8:00 nástup, odjezd do honitby na polní práce
odpoledne – Vysočany - slavnostní nástup, vyhlášení
výsledků, závěr
Časový plán je orientační a bude upřesněn v potvrzení
o přijetí přihlášky!

ORGANIZAČNÍ VÝBOR A ROZHODČÍ
Ředitel soutěž, pověřená osoba: Jana Brziaková
Ekonom:
Kamila Minaříková
Veterinární dozor:
MVDr. Pavel Klier
Rozhodčí: na návrh OMS Chomutov deleguje ČMKJ
Doprava, technické zázemí:
Václav Dražný

VEŠKERÉ DOTAZY A INFORMACE na petr.brziak@seznam.cz nebo 739 220 562

9. 8. 2019

s fotokopií průkazu původu na adresu: OMS
Chomutov, Vršovců 19/992, 430 01 Chomutov
nebo na email: cmmjchomutov@email.cz.

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ

Ihned po výběru 13.8.2019
budou majitelé všech přihlášených psů
obeznámeni o výsledku.

POPLATKY

Člen ČMMJ
Ostatní

1 500,- Kč
3 000,- Kč/120 EUR

Platba se provádí až po potvrzení účasti. Pokud
nebude poplatek poslán na účet OMS do
20.8.2019, místo vybraného účastník bude
rezervováno pro náhradníka. V případě, že se
přihlášený odhlásí, poplatek se nevrací.
Bankovní spojení pro poplatky: Česká spořitelna,
a.s. Chomutov, číslo účtu: 940 147 379/0800,
variabilní symbol je číslo zápisu psa.

UBYTOVÁNÍ

Je možné zajistit – Hotel U Sv.
Václava Vysočany

www.loveckypeschomutov.cz

