
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., 
Okresní myslivecký spolek Chomutov  

ve spolupráci s  

Českomoravským klubem chovatelů barvářů 
pořádá 

 
 

 
 
 

Soutěž barvářů o Pohár statutárního města 
Chomutova s udělením titulu CACT 

 

29.10 - 31.10. 2015 



 

 
Propozice soutěže 

 
 
 

Pořadatel soutěže 
Okresní myslivecký spolek Chomutov 

Českomoravský klub chovatelů barvářů 
Městské lesy Chomutov 

 
 

Čestné předsednictvo 
 

Ing. Daniel Černý  primátor města Chomutov 

Petr Brziak  předseda OMS Chomutov 

Marta  Urbanová  jednatelka OMS Chomutov 

Ing. Josef Orlovský  jednatel ČMMJ z. s. 

Mudr. Tadeáš Mašlanka  aktivista oblasti č.7 ČMKCHB 

 
 

Ředitel soutěže 
 

Petr Markes  ředitel Městských lesů Chomutov 

 
 

Pořadatelské zajištění 
 

Bc. Miroslav Adam  zástupce ředitele soutěže a organizační zajištění 
Josef Valenta  technické zajištění soutěže 

Jiří Tůma technické zajištění soutěže 

Bc. Marek Kraus  technické zajištění soutěže 

pověření členové ČMKCHB z.s.  výpomoc při soutěži 

 
 

Veterinární dozor 
 

MVDr. Klír Pavel  veterinární dozor 
 
 

Uzávěrka přihlášek 
 
Přihlášky zasílejte na adresu OMS Chomutov, Veršovc ů 19/992, 430 01 Chomutov do 16. 10. 2015 na 
předepsaném tiskopisu ČMMJ – Přihláška ke zkouškám loveckých psů. Na přihlášku prosím uvádějte telefon 
nebo emailovou adresu. Přihlášky ke zkouškám loveckých psů jsou volně k dispozici na stránkách OMS 
Chomutov nebo ČMKCHB. 
 
O přijetí bude vůdce informován telefonicky nebo emailem. 
Startovné 1000,- Kč pro členy ČMKCHB a nebo 1500,- pro ne členy ČMKCHB  bude uhrazeno buďto 
složenkou nebo bankovním převodem na č.účtu 940147379/0800 VS 29102015. Do zprávy pro příjemce 
nutné uvést jméno psa a vůdce kvůli identifikaci. V případě neúčasti na soutěži se bez řádné omluvy 
adresované správci zkoušek startovné nevrací! 

 



 
 
 

Statut soutěže 

 
Na soutěži barvářů o Pohár statutárního města Chomutova se posuzuje dle znění Soutěžního řádu  
ČMKCHB pro soutěže barvářů (SOU, platného od 1. 1. 2015 – Celostátní soutěž barvářů o Putovní cenu – 
zkouší se na umělé stopě). Soutěž je vypsána pro 8 psů a fen BB a HB. 
 
 
 

Disciplíny soutěže  
 

1. Vyhledání nástřelu 
2. Dosled na řemeni nebo na volno 
3. Šoulačka s odložením 
4. Zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlasiče a vodiče 
5. Chování u kusu 
6. Chuť do práce 
Popis jednotlivých disciplín, včetně soudcovských tabulek je uveden v Soutěžním řádu ČMKCHB pro 
soutěže barvářů, platném od 1.1.2015, uveřejněn v klubovém zpravodaji BARVÁŘ č. 24/2015 

 

 
Rozhodčí soutěže 

 

Rozhodčí na návrh ČMKCHB z.s. deleguje ČMKJ. 
 

 
Místo konání soutěže 

 

Honitba městských lesů Chomutov 
 
 
 

Základna soutěže 
 

Restaurace a Penzion Druhý mlýn 

Bezručovo údolí, Chomutov  

GPS: 50°29'47.752"N 13°20'18.510"E 
 

 

  
 

 

 



 

Program soutěže 
 

Čtvrtek 29.10.2015 
 

16.00 – 18.00 hod 
Příjezd, prezence a ubytování účastníků soutěže 
v restauraci „Druhý mlýn“ 

18.30 – 19.00 hod Prezence účastníků, přejímka psů, veterinární prohlídka 

19.00 hod 
Porada rozhodčích, vůdců barvářů, organizačního 
výboru, organizační pokyny 

Pátek 30.10.2015  

8.30 hod Slavnostní zahájení soutěže, rozlosování soutěže 

9.00 – 16.00 hod 
Práce v honitbě Městských lesů Chomutov, plnění 
disciplin soutěže 

18.00 hod Porada rozhodčích po prvním dni soutěže 

19.00 hod 
Společenské posezení s občerstvením, hudbou a 
tancem 

Sobota 31.10.2015  

8.00 hod Nástup k druhému dni soutěže, organizační pokyny 

8.30 – 14.00 hod 
Práce v honitbě Městských lesů Chomutov, plnění 
disciplin soutěže 

15.00 hod Porada rozhodčích, vyhodnocení výsledků soutěže. 

16.00 hod 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o Pohár 
statutárního města Chomutova  

 
 

Všeobecné pokyny 
 

• Soutěž se koná za každého počasí, tomu musí účastníci přizpůsobit svoji výstroj 
• Vůdce psa musí mít s sebou všechny pomůcky dle platného zkušebního řádu (lovecký lístek, doklad 

o pojištění, kulovou zbraň, zbrojní průkaz, průkaz původu psa, očkovací průkaz psa, barvářský 
řemen s obojkem a lovecký nůž). 

• Vůdce psa předloží průkaz původu psa, doklady o platném očkování psa/feny k soutěži dle 
požadavku ZŘ. 

• Vůdce psa odpovídá za škody způsobené jeho psem. Pořadatelé neručí za ztrátu, zranění či úhyn 
psa. 

• Zkouší se dle platného Soutěžního řádu ČMKCHB pro soutěže barvářů (SOU), platného od 
1.1.2015, který vůdci musí znát. 

 

 
 

Veterinární podmínky 
 

• Psi účastnící se zkoušek musí být klinicky zdraví a musí být doprovázeni očkovacím průkazem nebo 
pasem pro malá zvířata s platným očkováním proti vzteklině. 

• Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ověří veterinární lékař při veterinární přejímce 
v místě zkoušek dne 29. 10. 2015. 

• Zkoušek se nesmí zúčastnit zvířata, který ve stanovené době neprošla veterinární přejímkou a která 
nesplňovala určené veterinární podmínky 
 

 

 



 

 

Ubytování účastníků soutěže 
 

Hlavní ubytování rozhodčích, soutěžících a ostatních účastníků soutěže 

Restaurace Druhý mlýn Bezručovo údolí , Chomutov GPS: 50°29'47.752"N 13°20'18.510"E  
přihláška k ubytováni u p. Miroslava Adama tel. 602161316 nebo adammira@seznam.cz 

 
 

Orientační mapa - Základna soutěže – Restaurace a Penzion Druhý mlýn  
www.2mlyn.cz; GPS : 50°29'47.752"N 13°20'18.510"E 

 

 
 
 
 

Hlavní partneři soutěže 
 
 

 

                                    

 

 

 

Partneři soutěže 
 

       
 

                  


