ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s.
Okresní myslivecký spolek Trutnov, Na Struze 30, 541 01 Trutnov, IČO: 67777856
tel: 499 815 709, e-mail: oms.trutnov@seznam.cz, web: trutnov.cmmj.cz
ve spolupráci s ČMKU, ČMKJ, Klubem chovatelů jezevčíků ČR, Klubem chovatelů jagdteriérů
v Čechách, Klubem chovatelů teriérů, Klubem chovatelů foxteriérů a Klubem Anglického Bull
Terriera pořádá s Českou lesnickou akademií Trutnov
dne 18. a 19. 6. 2022

POHÁR OMS TRUTNOV (LZ + BZ)
Se zadáváním čekatelství CACT a ResCACT pro plemena:
JHlS, JDlS, JDrS, JHlT, JDlT, JDrT, JHlK, JDlK, JDrK, BT, AUT, BDT, BRT, BRA, CR, CT,
DDT, GIT, IRT, JRT, KRT, LT, MT, NFT, NOT, PRT, SET, ST, SKY, SBT, WT, WHW, JGT,
FXH, FXD

Soutěž je složena z:
Lesních zkoušek pro ostatní plemena, které proběhnou v sobotu 18. 6. 2022
a Barvářských zkoušek, které proběhnou v neděli 19. 6. 2022.
Tituly budou zadávány dle předpisů ČMKJ, ČMKU a FCI. Udělení titulů není nárokové.
Pro všechna plemena jezevčíků, Německého loveckého teriéra a pro plemena teriérů
příslušející do Klubu chovatelů teriérů nebo foxteriérů je možné přiznat CACT jedinci, který se ve
svém plemeni umístil nejlépe v celém poháru a absolvoval BZ i LZ v I. ceně. ResCACT tomu, který se
umístil jako druhý v plemeni a absolvoval BZ i LZ v I. ceně.
Pro plemena Anglický bulteriér a minibulteriér je možné přiznat CACT jedinci, který se ve svém
plemeni umístil nejlépe na BZ v I. ceně. ResCACT tomu, který se umístil jako druhý v plemeni na BZ
a absolvoval BZ v I. ceně.
Celkové pořadí se v Poháru OMS Trutnov prvotně stanoví podle zařazení do ceny a druhotně
součtem pořadí v jednotlivých zkouškách.
Zkoušek se mohou zúčastnit všechna plemena loveckých psů přípustná dle zkušebního řádu
ČMMJ. Můžete se přihlásit i na jednotlivé zkoušky!
Poplatky/startovné: Přihláška je platná až v okamžiku prokazatelného zaplacení startovného!
Nedílnou součástí přihlášky je oboustranná čitelná kopie průkazu původu! Poplatek za LZ činí 1800
Kč, pokud je majitel členem ČMMJ 900 Kč. Poplatek za BZ činí 1600 Kč, pokud je majitel členem
ČMMJ 800 Kč. Přihlášky po uzávěrce nebo platba na místě, mohou být přijaty za příplatek 100 Kč.
Platbu proveďte na účet: 1300470359 / 0800, v.s. - 20220618, zpráva pro příjemce: „POHAR –
příjmení, jméno“, nebo v hotovosti v kanceláři OMS.
Termín pro uzávěrku přihlášek je 1.6.2022.
Adresa pro zaslání přihlášek: Okresní myslivecký spolek Trutnov, Na Struze 30, 541 01 Trutnov
E-mail: oms.trutnov@seznam.cz
Program:
18.6.2022
LZ ost. pl.
19.6.2022
BZ

08:00 - sraz účastníků, prezence, veterinární prohlídka v „Myslivně“
(Naproti Obecnímu úřadu, Dolní Lánov 106, GPS: 50.5969347N, 15.6605292E)
09:00 - odchod do honitby, nástup, losování, zahájení zkoušek
18:00 - Předpokládané ukončení zkoušek v „Myslivně“
08:00 - sraz účastníků, prezence, veterinární prohlídka v „Myslivně“
(Naproti Obecnímu úřadu, Dolní Lánov 106, GPS: 50.5969347N, 15.6605292E)
09:00 - odchod do honitby, nástup, losování, zahájení zkoušek
16:00 - Předpokládané ukončení zkoušek v „Myslivně“

Pověřená osoba:
Ředitel zkoušek:
Pořadatelé:

Ing. Jaroslav Horský, tel. 777 141 749, e-mail: JarekHorsky@seznam.cz
JUDr. Miloslav Tomíček
členové MS Malá Sněžka Dolní Lánov

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. (POZOR! Musí mít čip!)
• 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
• Účastníci musí respektovat všechna aktuálně platná opatření vzhledem k mimořádné nákazové situaci.
• Pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu zkoušek z výkonu loveckých psů za dodržování a kontrolu Řádu a
zabezpečení ochrany a péče o zvířata, která je zajišťuje na základě vyhlášky 244/2002 Sb., kterou provádí
některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a pověření MZe č. 1/2020 k organizování zkoušek
psů z výkonu ze dne 31. 10 2019 vydaného pod č.j. 56816/2019-MZE-16233.
• Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost a bude se posuzovat podle zkušebního řádu ČMMJ pro
jezevčíky a teriéry nebo retrievery a lovecké slídiče (dle plemene) platného od 1. 1. 2020.
• Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky dle Zkušebního řádu.
• Vůdce musí předložit průkaz původu psa a prokázat jeho totožnost (čitelné tetování nebo čip).
• Sbor rozhodčích deleguje ČMMJ OMS Trutnov po kontrole a souhlasu ČMKJ.
• Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
• Vůdce psa musí být myslivecky sportovně ustrojen, musí mít s sebou doklady a předměty dle Oddílu 10,
odstavec 2, platného zkušebního řádu.
• Vůdci psa, který nemá zbraň, bude přidělen náhradní střelec za úhradu 100 Kč.

Ing. Jiří Černý

Ing. Jaroslav Horský

Předseda OMS Trutnov

Předseda kynologické komise

