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        P  R  O  P  O  Z  I  C  E

Zkoušek k     vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře (ZVVZ)

které se uskuteční 10. července 2022  v  honitbě Lomensko

Organizační výbor : Zdeněk Jakuba - předseda MS Hrubá jedla - ředitel zkoušek
Jan Dziak - správce zkoušek
Ing. Jaroslav Šarman - jednatel OMS Vsetín - pověřená osoba a ekonom zkoušek 
MVDr. Petr Veselský  – veterinární lékař 
Libor Nehyba - předseda Kynologické komise OMS Vsetín

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Průběh zkoušek   :       1.    Sraz účastníků zkoušek 10.7.2022 v 8,00 hodin 
                                                    – u Čertových skal v Lidečku

2. Prezence, veterinární přejímka  8,00 – 8,30 hod.
3. Zahájení zkoušek v 8,45 hod.
4. Předpokládané ukončení 16,00 hod.

Podmínky pro vůdce psů :
1. Psi musí být v dobré kondici, klinicky zdraví, doprovázeni platným očkovacím průkazem a průkazem
o původu psa s řádně vyplněnými údaji.

2. Psi  musí  být  očkováni  proti  vzteklině  v  souladu  s  §  4,  odst.  1.  písm.  f  –  zákona  č.166/1999  Sb.
o veterinární péči, který nařizuje vůdci zajistit, aby psi ve stáří od 3 do 6 měsíců byli očkováni proti vzteklině
a následně během účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni. Očkování se považuje za platné
21 od data, kdy bylo provedeno základní očkování. Dále je platné od data přeočkování v případě, že byla
očkovací látka podána během doby trvání imunity udávané výrobcem použité očkovací látky.  

3. Pořadatel  dále  doporučuje,  aby  se  kynologické  akce  účastnili  pouze  psi,  kteří  jsou  platně  očkováni
proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě a leptospiróze.

4. V místě konání kynologické akce se mohou pohybovat jen psi – účastníci zkoušek a dále psi v koroně,
kteří splňují výše uvedené veterinární podmínky.

5. Vůdce psa bude mít kromě výše uvedených dokladů svého svěřence, též průkaz člena ČMMJ, loveckou 
palnou zbraň, střelivo a doklady myslivce v souladu s ustanovením zákonů č. 449/01 Sb. o myslivosti            
a novely zákona č. 119/02 Sb., o zbraních a střelivu, kterými se bude po dobu zkoušek řídit.

6. Poplatek za zkoušky je stanoven ve výši 1.200, - Kč za psa/fenu. Účastníci zkoušek, kteří jsou členy
ČMMJ mají slevu ve výši 50 % z ceny a uhradí tedy jen 600,- Kč za psa/fenu.

7. Zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena psů mimo plemen ohařů a psů, jejichž 
kohoutková výška překračuje 55 cm. Metodickým pokynem ze dne 13.3.2018, schváleným ČMMJ        
a ČMKJ, je stanoveno, pro která plemena s hraniční kohoutkovou výškou je nutné provedení měření 
po 12 měsíci věku oprávněným rozhodčím z exteriéru, které potvrdí, že pes nepřesahuje výšku 55 cm. 
U těchto plemen je třeba s přihláškou ke zkoušce dodat i doklad o měření (kopie PP nebo kopie 
přílohy PP psa). 

Termín pro úhradu poplatku je stanoven nejpozději do 1. července 2022 převodem na účet OMS Vsetín č. ú. 
2200683546/2010 u Fio Banky Vsetín, jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo, nebo v hotovosti    
v kanceláři jednatelství OMS Vsetín.    
Tradiční občerstvení zajistí členové pořádajícího MS Hrubá jedla, po celou dobu zkoušek.

Lovecké kynologii zdar  !
                     Libor Nehyba v. r.                                          Ing. Michal Zubíček v. r.
předseda Kynologické komise OMS VSETÍN                                       předseda OMS VSETÍN


