
ČESKOMORAVSKÁ  MYSLIVECKÁ  JEDNOTA, z.s. 

Okresní  myslivecký  spolek    K l a t o v y 

Denisova 212,   Klatovy l,   PSČ  339 01,   tel. 376 310 287, 728 222 381, oms@sumavanet.com 

 

 

p o ř á d á 

 

 

ZKOUŠKY  VLOH  OHAŘŮ  A  OSTATNÍCH  PLEMEN 
 

 

V neděli  9. května  2021  v honitbě    MS  Bolešiny 
 

Sraz účastníků je v 8,00 hod. v myslivecké chatě v Bolešinech, kde bude provedena 

přejímka psů, zahájení zkoušek a rozlosování psů do skupin. 

 

Odpovědný pořadatel :  Pavel Martin – OMS Klatovy 

 

Ředitel  zkoušek         :  Ing. Václav Měsíček – předseda MS 

 

Rozhodčí                    :  deleguje OMS Klatovy 

 
Všeobecné podmínky : 

- Přihlášky včetně kopie průkazu původu přijímá ČMMJ OMS Klatovy do 20. 4. 2021  

- vůdce se musí dostavit včas a musí mít s sebou členský průkaz ČMMJ, zbrojní průkaz, 

průkaz příslušné lovecké zbraně, průkaz původu psa a jeho očkovací průkaz 

- poplatek za zkoušku činí :  

ohaři 1 400,- Kč, členové ČMMJ mají slevu ve výši 700,- Kč.  

Ostatní plemena  1000,-Kč, členové ČMMJ mají slevu ve výši 500,- Kč 

Poplatek  je vázán k majiteli psa a je nutno jej uhradit při podání přihlášky   

- psa  je  možno  odhlásit  nejpozději  3  dny před zkouškou pouze ze závažných důvodů 

(nemoc, úraz, hárání – doloženo potvrzením veterinárního lékaře ) – v tomto případě   

bude vráceno 50 % uhrazeného poplatku 

- za ztrátu psa, nebo jím způsobené škody pořadatel neručí 

- zkouší se dle zkušebního řádu ČMMJ platného od 1.1.2020 - na zkoušky jsou 

připuštěna plemena ohařů, retrieverů, slídičů, honičů, teriérů a jezevčíků  

 

Veterinární podmínky : 

      -     zkoušek se mohou zúčastnit pouze klinicky zdraví psi 

- vůdce psa předloží  platný očkovací průkaz  nebo pas pro malá zvířata s platným 

potvrzením o očkování proti vzteklině.  

- přejímku psů provede pořadatelem pověřená osoba  

 

Vaše přihláška je závazná a Vaše přijetí na zkoušky je podmíněno zaplacením 

stanoveného poplatku. Poplatek je možno zaplatit hotově v kanceláři OMS Klatovy, 

nebo převodem na účet č.0820925359/0800, jako VS uveďte ČLP psa. 

 

V Klatovech dne 16.4.2021     

                                                                                    Za ČMMJ  OMS  Klatovy 

 

                                                                  Karel  Rašek v.r.                     Pavel  Martin  

                                                                  předseda  KK                              jednatel           


