
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s.
Okresní myslivecký spolek _České Budějovice,  tel. 387330454

Bankovní spojení: 561279339/0800, mail: cmmj.cb@seznam.cz

ČMMJ  z. s. OMS v Českých Budějovicích ve spolupráci s oblastmi 14. a 15. ČMKCHB a
pod patronací generálního ředitele LČR s.p. Ing. Josefa Vojáčka

Pořádají

v sobotu dne 26. října 2019 od 8.00 hodin v honitbě 
LČR s.p. – obora Poněšice “ Předběžné zkoušky barvářů “ 

P r o p o z i c e

Organizace zkoušek:

 ředitel zkoušek : Ing. Jaromír Kříha , ředitel Krajského ředitelství LČR, s.p. Č.Budějovice 
 sbor rozhodčích  deleguje OMS České Budějovice
 pořadatelé : OMS České Budějovice a obl. 14 a 15 ČMKCHB
 sraz účastníků :  v 8.00 hodin v oboře Poněšice  před myslivnou Cirhan
 zahájení zkoušek : 9.00 hodin -  v místě nástupu
 zkoušky proběhnou v honitbě LČR s.p.  obora Poněšice 

- zkouší se dle platného zkušebního řádu platného od 1.4.2014 a dle pověření MZ ČR č. 4/2014, čj.: 

16232

- odpovědná osoba - statutární  zástupce – Ing. Pavel Pletka, jednatel OMS České Budějovice

- pořadatelem za klub ČMKCHB - Ing. Jiří Mostecký, CSc.

- psi musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm.

f) veterinárního zákona. V očkovacím průkazu musí být uvedena doba účinnosti vakcíny.  Kromě toho
musí být vakcinováni proti psince a parvoviroze (očkovací průkaz a průkaz původu psa sebou). Dále
vůdce bude mít průkaz ČMMJ resp. jiný doklad o zákonném pojištění 

- nemocní psi a háravé feny nebudou ke zkouškám připuštěni

- pořadatel neručí za škody způsobené psem, za jeho zranění či jeho případnou ztrátu

- uzávěrka  přihlášek  je  19.10.2019.  S přihláškou  je  nutno  dodat  oboustranně  naskenovaný  nebo

nakopírovaný rodokmen

- poplatek za zkoušku je 2000, Kč, členové ČMMJ mají slevu 50 %. Poplatek je možno zaplatit na účet č.

561279339/0800 a do var. symbolu uvést tetovací číslo nebo data narození psa nebo hotově při podání
přihlášky na OMS České Budějovice. Přihláška je přijata až po zaplacení poplatku 

- zakončení zkoušek bude v místě zahájení. 

      Lovecké kynologii zdar!

          Ing . Pavel Pletka                                                       Ing. Václav Zumr  

             jednatel OMS                    předseda OMS
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