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1. Směr na Raspenavu od Liberce přes Oldřichov v Hájích – ulice Liberecká
2. Směr od Raspenavy na Liberec přes Oldřichov v Hájích – ulice Liberecká
3. Křižovatka – zde odbočit – směr Zátiší
4. Cíl: Nový rybník u Pustého potoka – Raspenava směr Zátiší

                                   

                               

Pokyny pro vůdce



Uzávěrka přihlášek na zkoušky do 21. září 2018
 Přihlášky zasílejte na adresu: Okresní myslivecký spolek ČMMJ

                                                        Zemědělská  201/20
                                                          460 08 Liberec

 Ke zkouškám budou připuštěni pouze psi a feny: 
 včas a řádně přihlášeni, starší 12 měsíců
 řádně očkovaní s platným potvrzením 

o provedeném očkování 
 s veterinárním vyšetřením o bezvadném 

zdravotním stavu psa, ne starší pěti dnů
 registrovaní a zapsaní v plemenné knize ČMKJ
 poplatek: člen ČMMJ     900 Kč

                              ostatní                 1 800 Kč
 
Organizační výbor zkoušek
Ředitel zkoušek: Ing. Václav Vacek
Správce zkoušek: p. Oldřich Kober
Pořadatelé: členové ČMKCHB, zaměstnanci LS Frýdlant
Veterinární služba: zajišťuje ČMMJ Liberec
Rozhodčí: deleguje ČMMJ Liberec
Kontaktní osoba: p. Plíšek Josef, tel. 724 523 091

 
Za pořádající: Ing. Václav Vacek  

    Předseda kynologické komise p. Pavel Prokorát

Program zkoušek



 Sraz  rozhodčích  –  pátek  5.  10.  v 17:00  hodin,  na  lovecké  chatě  na  Pustém
potoku v obci Raspenava.

 Sraz  účastníků  a  zahájení  zkoušek  v sobotu  6.10.2018  na  lovecké  chatě  na
Pustém potoku v obci Raspenava.
7:00 – 8:00 ……. prezentace  a veterinární prohlídka psů
8:00 – 8:30 ……. nástup účastníků a přesun do honitby
8:30 – 16:00…… zahájení zkoušek a průběh zkoušek
16:00 – 16:30….. nástup, hodnocení zkoušek s předáním cen
16:30…………... ukončení zkoušek

Důležitá upozornění
 Ke zkoušce  nebudou připuštěni  psi  a  feny,  které  vylučuje  všeobecná část

zkušebního řádu!
 Zkouší se dle platných zkušebních řádů.
 Každý vůdce psa musí mít u sebe členský průkaz ČMMJ, průkaz původu psa,

zkušební řád, platný lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, kulovou
zbraň (pokud je držitelem), barvářský řemen a musí být myslivecky ustrojen.

 Pořadatel  nepřijímá  odpovědnost  za  případnou  ztrátu  psa  či  škody  jím
způsobené.

 Každý vůdce zajistí pro svého psa krmení.
 Občerstvení je zajištěno v místě zkoušek.
 Psi a feny musí být registrovaní v ČR nebo členských státech F.C.I.

                                                                                                                                        

                                                  

                                             

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK
ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY



V LIBERCI
a

ČESKOMORAVSKÝ KLUB CHOVATELŮ BARVÁŘŮ

pořádají

PŘEDBĚŽNÉ ZKOUŠKY BARVÁŘŮ

dne 6. 10. 2018

v honitbě LČR Zátiší


