
PPooddzziimmnníí kklluubboovvéé zzkkoouušškkyy

ččeesskkýýcchh ffoouusskkůů

2233.. dduubbnnaa 22001177

MMSS VVaařřeeššiinnkkyy HHlluuččíínn

OOkkrreessnníí mmyysslliivveecckkýý ssppoolleekk OOppaavvaa

SSllaavvkkoovv 113399,, SSllaavvkkoovv,, 774477 5577

ooppaavvaa@@oommss--mmyysslliivvoosstt..cczz

772255 552211 774411

MMggrr.. MMaarrttiinnaa MMüülllleerroovváá



  ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

ČMMJ Z.S. - OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK OPAVA

A: Slavkov 139 (střelnice Latarna), 747 57 Slavkov, T: 725521741 E: opava@oms-myslivost.cz

IČO: 67777503 

PROPOZICE

Na kynologickou akci ,,Podzimní klubové zkoušky českých fousků“ a ostatních plemen 

loveckých psů, konané dne 23. dubna 2017 v honitbě MS Vařešinky Hlučín.

Se zadáním čekatelství CACT a res. CACT pro všechna plemena anglických a

kontinentálních ohařů (kromě VO)

Při výběru přihlášených psů se upřednostňují plemena ohařů.

Časový harmonogram:
7.30 hod. ……………… sraz účastníků myslivecká chata MS Březiny Hlučín 

,,Vinná Hora´´
7.45 hod. – 8.30 hod. ……. přejímka psů
8.15 hod. – 8.30 hod. ……. porada rozhodčích
8.45 hod. ………………… zahájení akce
cca 16.00 hod. ……………  ukončení akce a vyhlášení výsledků

Organizační výbor akce:
Ředitel zkoušek …………. MVDr. Vladimír Žákovčík
Ekonom zkoušek ……….. Mgr. Martina Müllerová
Rozhodčí zkoušek ………. deleguje ČMKJ
Technický personál …….. členové MS Vařešinky Hlučín

Pokyny pro účastníky kynologické akce PZ:

Přihlášky na PZ se přijímají do 3.4.2017. Podmínkou přijetí je uhrazený poplatek předem (při 
podání přihlášky, nejpozději 3.4.2017). Pokud žadatel provede platbu bezhotovostně, pak je 
termín k úhradě stanoven na 3.4.2017. 

Poplatek za 1 loveckého psa činí 1000 Kč, členům OMS Opava a členům KCHČF je 
poskytnuta sleva ve výši 400 Kč, členům ČMMJ jiného OMS je poskytnuta sleva ve výši 300 
Kč. Zahraniční účastníci 50 Euro. Výše poplatku se posuzuje dle majitele loveckého psa 
uvedeného na přihlášce, který se prokáže platným průkazem člena ČMMJ. V případě neúčasti 
na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených s pořádáním 
zkoušek. Poplatek se vrátí pouze v případě nepřijetí na zkoušky z důvodu velkého počtu 
zájemců.
Číslo účtu OMS Opava: 43-8015850207/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psa 
a vůdce, jako VS uveďte ČLP psa.
Obdržení propozic je současně potvrzením přijetí ke zkouškám, pokud přihlášený splnil 
podmínky (úhrada poplatku).
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Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nedostatku přihlášených psů zkoušky zrušit. Rovněž 
neručí za škody způsobené psem nebo na psovi. Pořadatel nepřijímá odpovědnost za zranění 
nebo uhynutí psa při zkouškách. 

Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, 
musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím. Vůdce psa ručí v plné míře za 
škody, které jeho pes způsobí. Vůdce je povinen zajistit dostatek pitné vody pro svého psa. 

Psi, kteří se účastní akce, musí mít platné očkování proti vzteklině a musí být klinicky zdrávi.  
Očkovací průkaz a průkaz původu psa je nutné předložit při přejímce psů. Psi zahraničních 
účastníků musí být doprovázeni europasem. Psi musí být prokazatelným způsobem 
identifikováni čitelným tetováním nebo fungujícím čipem.  

Pokud vůdce nevlastní zbraň, je povinen tuto skutečnost oznámit do přihlášky 
pořadateli.Zkouší se podle zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, účinný 
od 1.4.2014. Znalost řádu je pro vůdce psa nezbytná. 

Je vítáno, pokud si účastníci na zkoušku dovezou vlastní zvěř.

Občerstvení účastníků akce zajišťuje ve vlastní režii Myslivecký spolek.

Luděk Müller      Mgr. Martina Müllerová
Předseda KK OMR Opava      Jednatelka OMS Opava

GPS souřadnice místa srazu: 49°52.93278'N, 18°11.11762'E
příjezd k chatě z ulice Vinohradská
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA

Jungmannova 25,  115 25  Praha 1     

PŘIHLÁŠKA

k …………Podzimním zkouškám…………………………….…... 

Pořadatel ČMKJ, KCHČF, OMS Opava

Místo … Hlučín………datum ……23.4.2017……..

Jméno psa – feny ……………………………………………………..

Plemeno ………………………………………………………………

Zapsán (a)(ČLP)……………………… tet.č/čip……………………..

Vržen (a) ……………………………. barva ………………………...

Otec …………………………………..člp……………………………

Matka ……………………………….. člp……………………….…..

Majitel………………………………...bytem ……………………….

Majitel člen OMS ČMMJ  ANO  -   NE ….v………………………...

Vůdce ………………………………...bytem ……………………….

Jarní svod v …………………………..datum……………………….. 

Výsledky dřívějších zkoušek …………………………………………

Vůdce si zajistí zbraň ANO/NE

Člen klubu ………………….

Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a proposice na kynologickou akci, a že se oběma dokumentům 

podrobuji. Přihlášeného psa předvedu buď sám, anebo ho dám předvést zplnomocněným zástupcem. Ručím za 

škody, které by můj pes –fena učinil osobám nebo na věcech. 

Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku. Výše poplatku se 

posuzuje dle majitele loveckého psa uvedeného na přihlášce a rodokmenu. 

K přihlášce přikládejte fotokopii průkazu původu.

V ………………………………………….dne ……………………...

Vlastnoruční podpis majitele psa …………………………………………………..

Přesná adresa …………………………………………………………

Telefon: ……………………Email:……………………………….…



  ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

ČMMJ Z.S. - OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK OPAVA

A: Slavkov 139 (střelnice Latarna), 747 57 Slavkov, T: 725521741 E: opava@oms-myslivost.cz

IČO: 67777503 

POZNÁMKY PRO POŘADATELE

Přihláška došla ……………………………..číslo …………………...

Potvrzena ……………………………………………………………..

Zaplaceno Kč …………………………………………………………

            

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Obstál – počet bodů ………………………………………………….

Celková klasifikace …………………………………………………..

Důvod, proč neobstál  ………………………………………………..

………………………………………………………………………...                              

………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………..                            

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..                               

………………………………………………………………………...

Podpis rozhodčích ……………………………………………………

……………………………………………………………………..…                              

……………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………..…                              

……………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………..                               

………………………………………………………………………..

                                                                   Ověření pořadatele                                                                                                  

                                                                 (razítko a čitelný podpis)    




