
     ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ
Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary

Předb
 
Datum konání: 21 srpna 2016
Místo konání:  honitba Vojenských lesů Klášterec n. Ohří, Zkoušky jsou pořádány na závěr kurzu „Jelenář 
 
Sraz účastníků: pension „Klub Pive
občerstvení zajištěno po celý den, 
 Zahájení, veterinární prohlídka
 Uzávěrka přihlášek: 9. srpna 2016
 Účastnický poplatek zkoušek: 
 
Zkoušky budou probíhat podle zkušebního 
Rozhodčí deleguje OMS Karlovy Vary.
 - Přihlášku (pro zkoušky loveckých psů) odešlete poštou na adresu :    OMS Karlovy Vary, Sedlecká 761/5
    nebo e-mailem na adresu oms@oms - Účastnický poplatek zaplať
    0800072379/0800. 
    Jako variabilní symbol uveďte číslo zápisu psa v plemenné knize.
 
- Kopii dokladu o zaplacení předložte v místě konání zkoušek ke kontrole.
- Přihlášky po termínu budou přijaty pouze k doplnění počtu psů ve skupině. Vůdce psa musí mít s sebou:
* Očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zví
      psince, parvoviróze a vzteklin
* Průkaz původu psa, zkušební řád a loveckou zbra
* Doklad o úhradě poplatku za zkoušky.
* Vodu a krmení pro psa.  Od středy 17.8.2016 bude probíhat 
„Jelenář-vůdce barváře“. 
Hasenöhrl. 
Kontakt:  604 154 148,  kom.ar.has@seznam.cz
                 

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ        
JEDNOTA 

Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary pořádá 
v neděli 21. srpna 2016 edběžné zkoušky barvářů

2016 
Vojenských lesů a statků, divize Karlovy Vary, lesní správa

Zkoušky jsou pořádány na závěr kurzu „Jelenář – vůdce barváře“. 
Klub Pivex“ v Okounově v 8,00 hod. – možnost snídaně, 

občerstvení zajištěno po celý den, (nachází se hned pod obecním úřadem)
veterinární prohlídka a losování: v 8.30.  V 9,00 odjezd do honitby

. srpna 2016 
Účastnický poplatek zkoušek:  900,- Kč pro člena Čmmj 1.200,- Kč pro ostatní zájemce 
Zkoušky budou probíhat podle zkušebního řádu pro lovecké psy platného od 1. 4. 2014

í deleguje OMS Karlovy Vary. 
Přihlášku (pro zkoušky loveckých psů) odešlete poštou na adresu : Sedlecká 761/5, 360 20 Karlovy Vary, 

oms@oms-karlovyvary.cz 
ťte převodem z účtu nebo složenkou na ú

Jako variabilní symbol uveďte číslo zápisu psa v plemenné knize. 
Kopii dokladu o zaplacení předložte v místě konání zkoušek ke kontrole. 

přijaty pouze k doplnění počtu psů ve skupině.
dce psa musí mít s sebou: 

kaz nebo platný pas pro malá zvířata se záznamem o platném očkování psa proti
psince, parvoviróze a vzteklině. 

řád a loveckou zbraň s náboji, včetně příslušných doklad
poplatku za zkoušky. 

Od středy 17.8.2016 bude probíhat ve VVP Hradiště /Bukovina) 
 Osoby zodpovědné za pořádání kurzu 

kom.ar.has@seznam.cz 
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možnost snídaně, 
(nachází se hned pod obecním úřadem) 

9,00 odjezd do honitby. 
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 Vůdce psa zodpovídá za škody zp
Pořadatel nezodpovídá za případné zranění nebo úhyn psa.Háravé feny nebudou ke zkouškám pVůdce psa musí být myslivecký 
 
 
 Protest : 
 
Protest je možné podat písemn
Protest může podat pouze vůdce psa
 
Ostatní osoby mohou podat stížnost, což je 
z výkonu loveckých psů (vůdce, svědek atd.) na porušení zkušebního řádu, které se podává 
k pořadateli zkoušek loveckých psů z výkonu. Stížnost musí obsahovat popis toho, v čem byl 
porušen zkušební řád. 
 Vzhledem k tomu, že se zkoušky konají na území vojenského výcvikového prostoru, bude nutné dodržovat pravidla pobytu a pohybu po tje nutné dodat podklady pro evidenci osob pohybujících se po oblasti v
zkoušek, tzn.: nahlásit jméno a příjmení, bydliště, číslopokud nim účastník přijede. Tyto údaje zašlete organizátorům kurzu panu Přemkovi 
Maškovi nebo Radkovi Hasenöhrlovi.tel.: 725 929 243, masekpremysl@seznam.cz
 
 
 
Případné informace ohledně zkoušek 
Kontakt na OMS Karlovy vary –
 
********************************************************************************* 

dce psa zodpovídá za škody způsobené psem nebo svojí nekázní. 
Pořadatel nezodpovídá za případné zranění nebo úhyn psa. zkouškám připuštěny. dce psa musí být myslivecký nebo sportovně ustrojen. 

Protest je možné podat písemně po celou dobu trvání zkoušek při složení jistiny 500,
dce psa. 

stížnost, což je písemné oznámení jakéhokoliv účastníka zkoušek 
psů (vůdce, svědek atd.) na porušení zkušebního řádu, které se podává 

zkoušek loveckých psů z výkonu. Stížnost musí obsahovat popis toho, v čem byl 

tomu, že se zkoušky konají na území vojenského výcvikového prostoru, bude nutné dodržovat pravidla pobytu a pohybu po tomto prostoru. Ze nutné dodat podklady pro evidenci osob pohybujících se po oblasti v
koušek, tzn.: nahlásit jméno a příjmení, bydliště, číslo OP, případně SPZ vozidla, účastník přijede. Tyto údaje zašlete organizátorům kurzu panu Přemkovi 

Maškovi nebo Radkovi Hasenöhrlovi. Údaje zašlete na adresu kol. Přemyslava Maška,243, masekpremysl@seznam.cz 

ohledně zkoušek podá  MUDr. Tadeáš Maślanka, tel.: 604
– 353 223 044, středa 8,00 – 16,00 

********************************************************************************* 

 

i složení jistiny 500,- Kč. 

písemné oznámení jakéhokoliv účastníka zkoušek 
psů (vůdce, svědek atd.) na porušení zkušebního řádu, které se podává 

zkoušek loveckých psů z výkonu. Stížnost musí obsahovat popis toho, v čem byl 

tomu, že se zkoušky konají na území vojenského výcvikového prostoru, omto prostoru. Z tohoto důvodu e nutné dodat podklady pro evidenci osob pohybujících se po oblasti v průběhu 
OP, případně SPZ vozidla, účastník přijede. Tyto údaje zašlete organizátorům kurzu panu Přemkovi 

Údaje zašlete na adresu kol. Přemyslava Maška, 

MUDr. Tadeáš Maślanka, tel.: 604 840 856. 


