
Českomoravská  myslivecká  jednota 

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK CHOMUTOV 

Vršovců 19/992, 430 01 Chomutov,  tel. +420 775 626 019 

e-mail: cmmjchomutov@email.cz ,  web: chomutov.cmmj.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P R O P O Z I C E 

ZKOUŠKY VLOH 
OHAŘŮ A OSTATNÍCH PLEMEN, 

které se konají v sobotu 30. 4. 2022 v honitbě MS Hrušovany a Údlice 

  

Sraz účastníků:  Vysočany, u sv. Václava, 8:00 hodin  

Uzávěrka přihlášek: 17. dubna 2022 (po uzávěrce pouze telefonická domluva) 

Sbor rozhodčích: deleguje OMS Chomutov 

ŘEDITEL ZKOUŠEK:   

Zkušební poplatek: 1600,- Kč, pro členy ČMMJ 50% sleva (800,-Kč)    Střelec: 100,- Kč 

Před zahájením zkoušek předloží vůdce psa platný členský průkaz ČMMJ, Lovecký lístek a Zbrojní průkaz. 

Majitelům psů, kteří se ke zkouškám nedostaví, nebude poplatek vrácen a bude použit na administrativní výlohy. 

Dále vedoucí psa předloží průkaz původu psa, průkaz o očkování psa proti vzteklině, psince a parvoviroze (vakcína 

nesmí být mladší jednoho měsíce a starší jednoho roku, pokud nebyla použita dlouhodobá vakcinace – musí být 

veterinářem zapsáno v očkovacím průkazu!). Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí 

akce zúčastnit. 

Zkoušek z výkonu loveckých psů a soutěží se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem 

původu vystaveným plemennou knihou členských států F. C. I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo 

členských států F. C. I. Pokud přihlásíte 2 a více psů, bude v případě velkého počtu vůdců přijat pouze 1 pes. 

Zkoušky probíhají podle zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti účinného od 1. 1. 2020 a řádu ochrany 

zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti platného v době konání zkoušek. Zkoušky mohou být z důvodu 

povětrnostních podmínek přerušeny, nebo odloženy! 

Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za ztrátu psa!!! 

O přijetí psa na zkoušky rozhoduje pořadatel!!! 

Poplatek, za zkoušky uhraďte při podání přihlášky nebo převodem na účet ČMMJ OMS Chomutov 

Číslo účtu: 940147379/0800, VS: 1, zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení – vůdce psa. 

 

JE POTŘEBA SE ŘÍDIT VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM, KTERÉ PLATÍ V DOBĚ KONÁNÍ AKCE!!! 

 

                                 

                                                                                                                          Petr Brziak, v. r  

                                                                                                                předseda OMS Chomutov                                                                   

      


