
Českomoravská kynologická jednota
ČMMJ z.s. okresní myslivecký spolek Nový Jičín

742 53 Kunín 291, IČO 67777422,  tel. č. 731482607, email: oms.nj@centrum.cz

ČMKU - ČMKJ a OMS Nový Jičín pořádají: 

III. NJ POHÁR (LZ + BZ) 9. - 10. 7. 2022

a POHÁR F. SILADIHO (BZ) 10. 7. 2022
PRO OSTATNÍ PLEMENA a SLÍDIČE se

ZADÁVÁNÍM TITULU CACT a res. CACT
honitba Libhošť – Roveň

 

Novojičínský pohár LZ+BZ (CACT, res. CACT)
Pro plemena zastřešená v klubech

KABT, KCHJ, JGT, KCHT, SBT, KCHF
Pohár F. Siladiho (pouze BZ - neděle) CACT, res. CACT

pro plemena slídičů zastřešená v KCHLS
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10. 7. 2022 budou probíhat samostatně Zkoušky  norování nováčků (ZN) na 
umělé noře v Sedlnici viz samostatné propozice

Status soutěže:
Soutěž je vypsaná pro ostatní plemena. Vítězem Novojičínského poháru se stává pes, který
obdrží nejvyšší počet bodů z obou zkoušek LZ + BZ, další pořadí se určuje dle platného
zkušebního řádu. Čekatelství CACT a res. CACT není nárokové, může být zadáno pouze
psu, který absolvuje obě zkoušky (LZ a BZ), za mimořádně podaný výkon v I. ceně. 

Vítězem poháru F. Siladiho se stává slídič, který obdrží I. cenu a nejvyšší počet bodů z BZ.
Čekatelství CACT a res. CACT není nárokové, může být zadáno pouze psu,za mimořádně
podaný výkon.

Slavnostní zahájení proběhne v 8.00 hodin, dne 9. a 10. 7. 2022 v areálu Lapač Bartošovice
49.6364386N, 18.0361653E POZOR!!! příjezd možný pouze od Hukovic!!!

PROGRAM SOUTĚŽE:

sobota
7:00 – 7:30 přejímka psů
7:30 – 8:00 porada rozhodčích
8:00 –  8:30 zahájení
17:00 vyhlášení výsledků LZ (sobota) proběhne v areálu Lapač Bartošovice

neděle
7:00 – 7:30 přejímka psů
7:30 – 8:00 porada rozhodčích
8:00 – 8:30 zahájení
17:00 vyhlášení výsledků BZ (neděle) a výsledků Novojičínského poháru a poháru F. 
Siladiho u myslivecké chaty v Sedlnicích GPS:49.6625292N, 18.0899031E
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Uzávěrka přihlášek: 13. 6. 2022 (po uzávěrce po telefonické domluvě)

Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ na návrh OMS NJ

Ředitel zkoušek: Jozef Krankota

Zkušební poplatek: Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením poplatku na účet OMS 

Nový Jičín, č. 2300760465/ 2010 u FIO banky nebo je možné uhradit částku přímo na sekretariátě 

OMS v Kuníně. 

Kontaktní osoba: jednatelka OMS NJ Marie Bučánková, tel. č. 731482607, email:oms.nj@centrum.cz,

OMS Nový Jičín, Kunín 291, 742053.

Bez zaplacení poplatku nebude přihláška přijata.

Poplatky Poplatek
Člen ČMMJ

sleva 50 %, tj.

Novojičínský pohár 4000 Kč 2000 Kč

Lesní zkoušky 2800 Kč 1400 Kč

Barvářské zkoušky 2000 Kč 1000 Kč

OMS Nový Jičín si vyhrazuje vybírat poplatek za přidělení střelce ve výši 100 Kč/ zkouška.

Přihlášku  společně  s  oboustrannou  kopiií  PP  psa  je  nutné  zaslat  emailem  na
oms.nj@centrum.cz nebo na OMS Nový Jičín, Kunín 291, 742053.

Před zahájením zkoušek předloží členové ČMMJ členský průkaz, Lovecký lístek a Zbrojní průkaz.
Majitelům  psů,  kteří  se  ke  zkouškám  nedostaví  nebude  poplatek  vrácen  a  je  použit  na
administrativní výlohy.

Dále vedoucí psa předloží průkaz původu psa, průkaz o očkování psa proti vzteklině, psince a
parvoviroze (vakcína nesmí být mladší jednoho měsíce a starší jednoho roku, pokud nebyla použita
dlouhodobá vakcinace – musí být veterinářem zapsáno v očkovacím průkazu!). Psi, kteří neprošli ve
stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.
       
Zkoušek z výkonu loveckých psů a soutěží se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s
platným průkazem původu vystaveným plemennou knihou členských států F. C. I.,  kteří  jsou
zapsáni v plemenných knihách ČR nebo členských států F. C. I., po dosažení věku 10 měsíců.
Zkoušek z norování a zkoušek barvářů po dosažení věku 12 měsíců, FT retrieverů a honičských
zkoušek  (HZ)  po  dosažení  věku  15  měsíců,  individuálních  honičských  zkoušek  slovenských
kopovů (IHZ-SK) po dosažení věku 24 měsíců. Požadovaný věk musí psi dosáhnout den před
konáním zkoušek. Zkoušek vloh se mohou zúčastnit i psi mladší 10 měsíců. Pokud přihlásíte 2 a
více psů, bude v případě velkého počtu vůdců přijat pouze 1 pes.
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Novojičínský  pohár  probíhá  podle  zkušebního  řádu  pro  zkoušky  lovecké  upotřebitelnosti
účinného od 1.1.2020 a řádu ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti platného v
době konání zkoušek. Memoriál F. Siladiho probíhá dle soutěžního řádu KCHLS.
Na soutěži se zadává lovecká upotřebitelnost.

Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani za ztrátu psa!!!
O přijetí psa na zkoušky rozhoduje pořadatel!!!
JE POTŘEBA SE ŘÍDIT VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM, KTERÉ PLATÍ V DOBĚ KONÁNÍ 
AKCE!!!

Občerstvení bude po celou dobu zkoušek zajištěno.
  
                                                                                    
Mgr. Lenka Trčková Ph.D. v.r. Miroslav Kloss v.r.
kynologická komise OMS                                      předseda OMS
Nový Jičín                      Nový Jičín
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