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    ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA, z.s. 
 

       Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 – Chodov 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. pořádá ve spolupráci  
s Českým pointrem a setter klubem, z.s., OMS ČMMJ Mělník a HS Vrbno-Zelčín 

 

Zkoušky vodní práce ohařů a ostatních plemen 

Vrbno, 24. července 2021 
 

Ředitel zkoušek: Mgr. Julie Poláková 

Pověřená osoba: Jiří Hanč 

Rozhodčí deleguje OMS ČMMJ Mělník a ČPSK, z.s. 

Program 
8.00  Sraz účastníků – místo bude upřesněno 
8.00 – 8.30 Prezence a veterinární kontrola 
8.30 – 9.00 Porada rozhodčích 
9.00  Zahájení zkoušek 
9.30 – 16.00  Posuzování v honitbě 
16.00 – 17.00 Zakončení a vyhlášení výsledků 
 
Uzávěrka přihlášek: 10. 7. 2021. Pořadatelé si vyhrazují právo výběru startujících psů/fen s tím, že budou přednostně přijati 
psi/feny v majetku členů OMS ČMMJ Mělník a plemen angl. ohařů. 
Adresa pro zasílání přihlášek: OMS ČMMJ Mělník, Bezručova 108, 276 01 Mělník, omsmelnik@seznam.cz 
Spolu s přihláškou zasílejte i kopii titulní strany průkazu původu! 
Poplatky/startovné: Členové OMS ČMMJ Mělník nebo ČPSK 600,- Kč, členové ČMMJ 800,- Kč ostatní 1.000,- Kč 
 
Startovné musí být zasláno současně s podáním přihlášky: na účet 473246043/0300 ČSOB, a.s. Mělník. Variabilní symbol: číslo 
tetování psa/feny. Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce. 
Kontakt na pořadatele: Božena Tatarová, tel. 733 708 097, omsmelnik@seznam.cz 
 
Veterinární podmínky: 
 Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. 
 Zúčastnění psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti 

vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. 
 Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat 

podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. 
 
Všeobecná ustanovení: 
 Na zkouškách se bude posuzovat podle platného Zkušebního řádu ČMMJ ze dne 1. ledna 2020 ve znění dodatků pro jezevčíky a 

teriéry, ohaře, slídiče a retrievery. 
 Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách (soutěžích). Tyto 

podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu, dle kterého se bude zkoušet. 
 Vůdce musí při prezenci předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde bude uveden záznam o 

platné očkování proti vzteklině. 
 Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec označen viditelným tetováním 

nebo čipem) 
 Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani škody psem způsobené. 
 Vůdce musí být sportovně myslivecky ustrojen a musí být vybaven pomůckami pro vedení psa. Vůdce, který nebude mít na 

zkouškách střelnou zbraň, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli současně se zasláním přihlášky. V takovém případě mu 
bude na zkouškách přidělen střelec za úplatu 200,- Kč. 


