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Propozice 
 

 

OMS Praha 4 

 

pořádá 

  

 dne 10.10. 2021 v Neustupově, okres Benešov 

 

 

Zkoušky k vyhledávání, vyháněni a nahánění spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou výškou do 55 centimetrů 

 

ZVVZ 
 

se zadáváním lovecké upotřebitelnosti 

 

Zkoušky jsou určeny pro plemena jezevčíků, teriérů, slídičů a honičů do 55 cm kohoutkové výšky.  

 

Program:  

 

Místo srazu:   Neustupov náměstí  

GPS: 49.6152383N, 14.6975750E. 

Sraz účastníků:  10.10.2021 v 8:00  

 

08:00 sraz účastníků 

8:15-8:45 odjezd do honitby, přejímka  

8:45-9:00 porada rozhodčích 

9:00 zahájení zkoušek 

15:00 předpokládané ukončení zkoušek 

 

  

Termíny pro uzávěrku přihlášek: 1.10.2021 

  

 

Adresa pro zaslání přihlášek: 

 

E-mailem: lucie.kolouchova@cmmj.cz  

 

Případně osobně na adrese Mariánská 993/46, 142 00 Praha 12 (Lovecké potřeby Nevoránek) 

 

Poplatky/startovné 

 

Poplatek za jednoho psa činí 1200 Kč, pro členy ČMMJ (jiné OMS) 1000 Kč, OMS Praha 4 800 Kč. 

Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením startovního poplatku hotově při jejím podání nebo bankovním 

převodem na číslo účtu 60791369/0800, jako var. symbol uveďte 101012021 a do poznámky ZZV a Vaše 

příjmení. Poplatek musí být uhrazen do dne uzávěrky přihlášek.  
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Pokud nejste držitelem ZP a na zkouškách budete vyžadovat střelce z řad organizátorů, poplatek činí 100 Kč.  

 

 

Kontakt na pořadatele, kontaktní osobu  

 

Bc. Lucie Kolouchová, členka Kynologické komise OMS Praha 4 

Mobil: +420 723 910 671 

Email: lucie.kolouchova@cmmj.cz  

 

 

Veterinární podmínky:   

• Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví.  

• Zúčastnění 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.  

 

  

Všeobecná ustanovení:  

• Na zkouškách se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu, platného od 1.1.2020.  

• Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost.  

• Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na 

zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu (soutěžním řádu) pro lovecké psy či 

daná plemena.  

• Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde bude 

uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.   

• Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec 

označen viditelným tetováním nebo čipem). 

• Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.   

 

 

Doplňující informace: 

 

pověřená osoba:   Bc. Lucie Kolouchová 

ředitel zkoušek:   Zdeněk Nevoránek 

veterinární služba:   MVDr. Pavel Berka 

 

 

Odhlášení po uzávěrce 

Bude-li pes z jakýchkoliv důvodů ze zkoušek odhlášen po uzávěrce, není možné startovní poplatek vrátit! Do 

4.9. lze poplatek převést na náhradníka.  

 

 

Na místě bude zajištěno občerstvení. 

 

Možnost nácviků: 3.10. proběhnou v místě zkoušek nácviky, a to od 8:00. Bližší informace a přihlášky na 

mailu lucie.kolouchova@cmmj.cz. Nácviky budou zpoplatněny částkou 50 Kč jako poplatek na honitbu.  
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