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                                        pořádá 

ZKOUŠKY K VYHLEDÁNÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE   

  v neděli 27. března 2022 v honitbě HS Okrouhlo Pole  

Sraz účastníků v 8 hodin v Campu pod mostem – v restauraci, Vltavská 737, 252 46 Vrané nad 

Vltavou, N 49°55.11407', E 14°22.68568', mapka přiložena 

 
Ředitel zkoušek:  Lukáš Tomek 
Pověřená osoba:          Smetanová Tereza 
Pořadatelská služba:  Členové HS Okrouhlo Pole 

Všeobecná ustanovení: 
Rozhodčí deleguje OMS Praha-západ. 

Zkouší se podle Zkušebního řádu ČMMJ pro zkoušky loveckých psů s platností od 1. 1. 2020. 

Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem kde je záznam o provedených vakcinacích. Psi musí 

být trvale v imunitě proti vzteklině dle vakcinačního systému 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 očkovací látky.   

 

Ze zkoušek budou vyloučeni psi s vadami uvedenými ve zkušebním řádu, psi neočkovaní a psi, 

kteří neprošli veterinární přejímkou.  

 

Pořadatel neručí za škody psem způsobené, ani za jeho zranění, či případnou ztrátu. 

Vůdce se dostaví včas, vhodně ustrojen a vybaven pro vedení psa na zkouškách (obojek, vodítko, 

píšťalku, brokovnici, náboje a Zkušební řád) a pořadateli předloží průkaz původu předváděného 

psa, lovecký lístek, zbrojní průkaz a doklad o pojištění. Držitel loveckého lístku a zbrojního 

průkazu střílí zpravidla sám. Vůdci psa, který lovecký lístek nemá a nemá svého střelce, nebo 

v jiných odůvodněných případech, pořadatel přidělí střelce za úhradu 300,- Kč. 
 
Startovné činí 1.600,- Kč, pro členy ČMMJ po slevě 800,- Kč. Výše poplatku je dána podle 
majitele psa/feny (ne podle vůdce). Uhrazený poplatek je nevratný. Poplatek za každého psa 
musí být zaplacen při podání přihlášky převodem na náš běžný účet 1355302504/0600, variabilní 

symbol 20210327, do poznámky pro příjemce uveďte jméno majitele psa/feny). Přihlášku zašlete 

poštou nebo e-mailem – tiskopis přihlášky na https://prahazapad.cmmj.cz/kalendar-kynologie/ 
 
 

Uzávěrka přihlášek: 14. března 2022 
 
 

Myslivosti a kynologii zdar. 
       
      Tereza Smetanová v.r.                                                                    Bc. Bohuslav Denk v.r.                                                                           
předseda kynologické komise              předseda OMS     
 
 
                 



 


