
 

 

Českomoravská myslivecká jednota,  
OMS Rychnov nad Kněžnou, 

Ve spolupráci s Českomoravským klubem chovatelů barvářů 

Oblast č. 4 – Rychnov – Náchod 

 

 

 

 

 

 

 

Pořádají 
Dne 7. 10. 2017 

Předběžné zkoušky barvářů 
V honitbě Kamenec a Zdobnice 

O putovní pohár Jaromíra Ptáčka 



Organizační výbor 

Organizace zkoušek:  ČMKCHB oblast č. 4  

Ředitel zkoušek: ing. František Turek 

Sbor rozhodčích:  Jan Macek, Švanda Pavel, Jan Školník 

  (je vyhrazeno právo změny dle aktuálních možností) 

 

Program 

6.10.2017 -  17:00 Sraz rozhodčích – porada.  

7.10.2017 -  7:30  Sraz účastníků,  Hotel Zdobnice 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

8:00 Prohlídka psů.  

8:30  Zahájení zkoušek, losování pořadí.  

9:00  Odchod a odjezd účastníků do honitby k plnění jednotlivých disciplín.  

14:00 Předpokládané ukončení prací a plnění disciplín, následuje porada                      

rozhodčích.  

16:00  Slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení zkoušek. 

 

V PRŮBĚHU ZKOUŠEK JE ZAJIŠTĚNO V MÍSTĚ KONÁNÍ ZKOUŠEK OBČERSTVENÍ!  
 

Všeobecná ustanovení a pokyny pro účastníky  

Uzávěrka přihlášek na zkoušky je 10. 9. 2017. Startovné činí 2.000 Kč za jednoho psa, členové 

ČMMJ mají slevu 50 % a startovné pro ně činí 1.000,- Kč za jednoho psa. Úhrada startovného  

při podání přihlášky do rukou Pavla Bareše. Úhradu proveďte nejpozději ke dni uzávěrky 

přihlášek, tedy do 10. 9. 2017. Vůdce psa musí být vhodně myslivecky oblečený, mít u sebe 

kulovou zbraň s náboji (nebo mít zajištěného střelce), musí mít s sebou členský průkaz ČMMJ 

(pokud je členem ČMMJ), průkaz původu psa, očkovací průkaz s platným očkováním dle Zák. 

166 /1999 Sb. Vůdci, kteří nepředloží potřebné doklady, nesmí být ke zkouškám připuštěni. 

Zkoušek se také nesmí účastnit psi zjevně nemocní, agresivní psi, háravé, vysokobřezí a kojící 

feny. Vůdci psů jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích. Vůdce musí znát platné 

ZŘ v rozsahu pořádaných zkoušek vč. tzv. Všeobecné části (veterinární péče, trestání psa, 

námitky, protesty aj.). Pořadatelé v průběhu zkoušek neručí za ztrátu, zranění nebo úhyn 

psa, ani za škody způsobené psem, za které je plně zodpovědný vůdce psa. Maximální počet 

na zkouškách je 6 psů, kteří budou rozlosování do 1 skupiny. Zkouší se dle platného ZŘ 

(platný od 1.4. 2014). 

 

Kontakty pro bližší informace 

Pavel Bareš               tel: 777 213 230  email: bares.pavel@seznam.cz 

Aleš Izák   tel: 724 182 063  email: izak.polesi.rk@centrum.cz 

MVDr. Jan Šašek  tel: 603 300 827   

 

mailto:tel:%20777


GPS: 50.2461506N, 16.4073392E 

 


