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P O Ř Á D Á 
 

Z K O U Š K Y   Z   N O R O V Á N Í 
 

v sobotu dne 11. června 2022 v honitbě HS Okrouhlo Pole, na umělé noře ve Vraném nad Vltavou. 
Sraz  účastníků v 9,00 hodin v  areálu umělé nory.  Nora se  nachází v lese –  bližší informace  
na tel.: 724218786 pan Tomek 
 
Ředitel zkoušek: Petříček Miloslav 
Normistři:           Řehák Jan, Červík Michal  
 
Zkouší  se  podle  zkušebního řádu pro bezkontaktní  norování.  Zkoušky probíhají bez účasti  
laické veřejnosti.   
Zkoušek se mohou zúčastnit psi starší 12 měsíců.    

Všeobecná ustanovení: 
1. Před zahájením zkoušek předloží vůdce psa pořadateli průkaz původu přihlášeného psa a členové 
    ČMMJ členský průkaz 

2. Při veterinární  prohlídce  předloží  vůdce očkovací  průkaz, kde je potvrzeno, že pes je v imunitě                                                                    
    proti vzteklině  dle  vakcinačního schématu stanoveného výrobcem příslušné vakcíny. Očkování   
    se  považuje  za  platné  21 dnů  ode  dne, kdy  bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne  
    přeočkování  v  případě,  že  byla  očkovací  látka  podána  během  doby  trvání  imunity udávané  
    výrobcem  použíté  očkovací  látky.  Pes  musí  být   klinicky  zdravý,  v  dobré   kondici  a   musí   
    pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce 

3. Ze  zkoušek  jsou  vyloučeni  psi  s  vadami  uvedenými  ve  zkušebním  řádu  a  neočkovaní  psi. 
    Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho zranění či případnou ztrátu 

4. Poplatek  činí  1.600,-  Kč,  pro  členy  ČMMJ  po  slevě  800,- Kč. Výše poplatku je dána podle  
    majitele  psa/feny – ne podle vůdce (není-li vůdce  majitelem psa/feny, členství v ČMMJ  prokáže 
    při  přejímce  průkazu ČMMJ  majitele  psa/feny). Uhrazený  poplatek  je  nevratný.  Poplatek  za 
    každého  psa  musí  být  zaplacen  při  podání  přihlášky převodem na náš běžný účet     
1355302504/0600, variabilní symbol 0304, do poznámky  pro příjemce uveďte své jméno). Přihlášku  
zašlete  poštou  nebo e-mailem – tiskopis přihlášky  na 
   https://prahazapad.cmmj.cz/kalendar-kynologie/. 
 
5. Pokud 14 dnů před  konáním  zkoušek  neobdržíte  písemně  zamítnutí  přihlášky, považujte  Vaši 
    přihlášku za přijatou. 

Uzávěrka přihlášek 30. května 2022. 

Nácviky se konají ve čtvrtek od 16 hodin po telefonické domluvě s panem Tomkem, mobil 
724218786. 
  
 
    Myslivecké kynologii zdar! 
 
    Tereza Smetanová  v.r.      Bc. Bohuslav Denk  v.r. 
předseda kynologické komise                      předseda OMS 


