ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA z.s.

pro jezevčíky, teriéry a honiče se zadáním titulu CACT,Res.
CACT pro plemena jezevčíků všech rázů,
AUT,BDT,BRT,BRA,CR,CT,CCT,GIT,SCT,IRT,JRT,KBT,LT,MT,N
FT,NOT,PRT,SET,ST,SKY,WT,WHT,BT A MBT

v honitbě MS Zborovice - Medlov
OMS Kroměříž
ve spolupráci s
Klubem chovatelů jezevčíků České republiky z.s. ,
Klubem chovatelů teriérů a
Klubem chovatelů anglického bull terriera
pod záštitou Jiřího Čunka, hejtmana Zlínského kraje

Ředitel zkoušek:
Pověřená osoba:
Rozhodčí:
Veterinární dozor:

JUDr.. Pavel Boukal
MUDr. Pavlína Slámová
deleguje ČMKJ na návrh OMS Kroměříž
MVDr. Jaromír Hoferek

PROGRAM:
14.9. 2017

8:00 hod.
8:30 hod
9:00 hod
cca 15:00 hod

sraz účastníků, chata U Zajíčka (Zborovice)
přejímka psů,veterinární kontrola
zahájení zkoušek
oběd, vyhlášení výsledků

15.9. 2017

8:00 hod.
8:30 hod
9:00 hod
cca 15:00 hod

sraz účastníků, chata U Zajíčka (Zborovice)
přejímka psů,veterinární kontrola
zahájení zkoušek
oběd, vyhlášení výsledků

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:

pořádá dne 14. a 15. září 2019

IX. ročník Memoriálu Jiřího Bodejčka
(LZ + BZ)

Zkoušky jsou pořádány pro jezevčíky, teriéry a honiče. Titul CACT a Res.CACT se
zadává jeden za oba dny a to za mimořádný pracovní výkon a není nárokový.
Zápisné činí na lesní zkoušky 1000 Kč (nečleni ČMMJ 2000 Kč) a na barvářské
zkoušky 900 Kč (nečleni ČMMJ 1800 Kč) a musí být zaplaceno na účet pod těmito
údaji:
číslo účtu:
specifický symbol:
zpráva pro příjemce:

115-620660237/0100
tetovací číslo (číslo zápisu) vašeho psa
příjmení vůdce

Přihlášky na formuláři zasílejte společně s kopií stvrzenky nebo potvrzení o
zaplacení stanoveného poplatku bankovním převodem mailem na adresu
myslivostkm@seznam.cz nebo dopisem či osobně na adresu:
ČMMJ, OMS Kroměříž, Velké náměstí 40/25, 767 01 Kroměříž
Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení stanoveného poplatku, který je
nevratný, a to v pořadí dle data odeslání a připsání platby na účet. Přihlášku je
nutné vyplnit zvlášť pro lesní zkoušky a zvlášť pro barvářské zkoušky. Je možné se
přihlásit i na dílčí zkoušky, ale přednost budou mít psi, kteří budou přihlášeni na
oboje zkoušky.
Neúčast na zkouškách bez omluvy nezakládá důvod pro vrácení peněz.
V případě, že se nemůžete z jakýchkoliv důvodů zkoušky zúčastnit, je nutné tuto
skutečnost oznámit telefonicky, nejpozději 3 týdny před konáním zkoušek.

PODMÍNKY PRO ÚČAST:
1.
Zkoušky se konají za každého počasí. Zkoušek se mohou účastnit jezevčíci,
teriéři a honiči.
2.
Na zkouškách se bude posuzovat dle platného zkušebního řádu ČMMJ z
roku 2014 včetně jeho dodatků pro daná plemeno.
3.
Vůdce psa se dostaví na zkoušky včas, vhodně myslivecky a dle tradic
ustrojen, včetně pokrývky hlavy a s pomůckami pro vedení psa na lesních a
barvářských zkouškách. Musí u sebe mít průkaz původu psa, očkovací průkaz či
pas psa, členský průkaz ČMMJ, případně smlouvu o pojištění odpovědnosti,
lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
4.
Vůdce s platným loveckým lístkem střílí sám, ostatní si střelce musí zajistit.
5.
Ke zkouškám nebudou připuštěny háravé feny a psi nemocní! Vůdce musí
předložit očkovací průkaz, kde bude uveden záznam o platném očkování proti
vzteklině. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
6.
Během zkoušek je nutné dodržovat Veterinární zákon 166/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a Zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

7.
Po celou dobu zkoušek musí mít vůdce psa pod neustálou kontrolou, musí
pro svého psa zabezpečit napájení a krmení a musí se aktivně podílet na ochraně
svého psa před utrpením.
8.
Vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa v případě porušení
ZŘ a to ihned po oznámení výsledku, rozhodčí jsou povinni protest ihned vyřešit. V
případě podání protestu, vůdce složí pořadateli jistinu ve výši 1000Kč, která mu
bude vrácena v případě oprávněnosti protestu. V opačném případě částka propadá
ve prospěch pořadatele. Ve sporných případech s konečnou platností rozhodne
vrchní rozhodčí.
9.
Bohaté zvěřinové občerstvení zajištěno.
10.
Korona je vítána, musí se však řídit pokyny rozhodčích a pořadatelů.
Informace o organizaci zkoušek poskytne:
MUDr. Pavlína Slámová, tel: 607 770 696,
e-mail: terina.rataje@seznam.cz

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi účastnící se předmětných zkoušek musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z
ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního
zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Tyto doklady musí obsahovat
záznam, že pes měl před přemístěním platné očkování proti vzteklině, tzn. Ve stáří
od 3 do 6 měsíců psa po 21 dnech ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování,
anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby
platnosti předchozí očkovací látky. Pes musí splňovat podmínku, že bylo proti
vzteklině očkováno dle očkovacího schématu. Psi musí být dle vakcinačního
schématu stanoveného výrobcem vakcíny v imunitě proti psince, parvoviróze a
infekční hepatitidě. Toto se týká i psů, kteří se zkoušek přímo neúčastní, ale jsou v
místě zkoušek přítomni.
Zkoušek se nesmí zúčastnit psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, nebo nesplňují
veterinární podmínky.
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

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR:
Přijetím na tuto soutěž, vůdce i majitel předváděného psa i feny souhlasí, že budou
jeho osobní údaje zveřejněny na soudcovských tabulkách, diplomech a

výsledkových listinách. Dále souhlasí, že fotografie s jeho osobou budou použity v
rámci prezentace této soutěže.
Rozhodčí taktéž přijetím své nominace souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů a fotografií v rámci agendy tohoto memoriálu.

PŘIHLÁŠKA, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ S OZNÁMENÍM VRÁCENA JE
PŘIJATA!!!

Na Vaši účast se těší členové MS Zborovice - Medlov a
pořadatelé
Za pořadatele:

MUDr. Pavlína Slámová
předseda kynologické komise

SPONZOŘI MEMORIÁLU JIŘÍHO BODEJČKA 2019 POD ZÁŠTITOU
HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE:
-

Zdounky

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
OMS Kroměříž, Velké náměstí 40/25, 767 01 Kroměříž

POZNÁMKY PRO POŘADATELE

PŘIHLÁŠKA
na

Lesní zkoušky

Pořadatel:

ČMMJ, OMS Kroměříž, ČMKJ, KCHJ ČR, KCHT, KABT

Místo:

Zborovice

Datum:

Přihlášku zasílejte na adresu pořadatele - viz propozice

14.9.2017

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

Jméno psa: ……………………………………………………………………………………..
Plemeno: ………………………………………………………………………………………..

Zaplaceno Kč …………………………………………………...

Zapsán(a): …………………….…………čip/ Tetovací číslo : …...… ………………….. …
Vržen(a) :………………………………………………...

Barva: ……………...………….

Otec: ……………………………………………………… ČLP: …………….……………..
Matka: ……………………………………………………

VÝSLEDEK ZKOUŠKY
Obstál – počet bodů …………………………………………….

ČLP: ..……………………….....

Majitel: …………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………

Celková klasifikace ……………………………………………..
Důvod, proč neobstál ……………………………………………

Telefon:…………………………………………………………………………………………
Vůdce: ………………………………………………………………………………………….
Jarní svod v: …………………………………………………………………………………...

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

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

…………………………………………………………………….
Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji. Přihlášeného psa
předvedu buď sám,anebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. Ručím za škody,
které by můj pes-fena učinil osobám nebo na věcech. Přijetí přihlášky je podmíněno současným
zaplacením předepsaného poplatku.

Podpis rozhodčích ……………………………………………….
…………………………………………………………………….

V :………………………………………………………… dne : ……………………………...

Vlastnoruční podpis majitele psa: ……………………………………………………………

Přesná adresa: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Ověření pořadatele
(razítko a čitelný podpis)

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
OMS Kroměříž, Velké náměstí 40/25, 767 01 Kroměříž

POZNÁMKY PRO POŘADATELE

PŘIHLÁŠKA
na

Barvářské zkoušky

Pořadatel:

ČMMJ, OMS Kroměříž, ČMKJ, KCHJ ČR, KCHT, KABT

Místo:

Zborovice

Datum:

Přihlášku zasílejte na adresu pořadatele – viz propozice

15.9.2017

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

Jméno psa: ……………………………………………………………………………………..
Plemeno: ………………………………………………………………………………………..

Zaplaceno Kč …………………………………………………...

Zapsán(a): …………………….…………čip/ Tetovací číslo : …...… ………………….. …
Vržen(a) :………………………………………………...

Barva: ……………...………….

Otec: ……………………………………………………… ČLP: …………….……………..
Matka: ……………………………………………………

VÝSLEDEK ZKOUŠKY
Obstál – počet bodů …………………………………………….

ČLP: ..……………………….....

Majitel: …………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………

Celková klasifikace ……………………………………………..
Důvod, proč neobstál ……………………………………………

Telefon:…………………………………………………………………………………………
Vůdce: ………………………………………………………………………………………….
Jarní svod v: …………………………………………………………………………………...

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

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

…………………………………………………………………….
Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji. Přihlášeného psa
předvedu buď sám,anebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. Ručím za škody,
které by můj pes-fena učinil osobám nebo na věcech. Přijetí přihlášky je podmíněno současným
zaplacením předepsaného poplatku.

Podpis rozhodčích ……………………………………………….
…………………………………………………………………….

V :………………………………………………………… dne : ……………………………...

Vlastnoruční podpis majitele psa: ……………………………………………………………

Přesná adresa,telefon, mail: .…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Ověření pořadatele
(razítko a čitelný podpis)

