Honitba Bratčice pořádá z pověření ČMMJ, z.s., okresního mysliveckého
spolku v Kutné Hoře

Bezkontaktní norování (ZN)
dne 6. října 2018
Program zkoušek : Sraz účastníků v 8.00 hod.u umělé nory u Tisé skály Bratčice
Prezentace, zahájení, veterinární prohlídka, rozlosování a odchod
do honitby
Organizace zkoušek :
Ředitel zkoušek :
Správce zkoušek :
Jednatel a pokladník zkoušek:
Pověřená osoba:

Petr DALEŠICKÝ
Zdeněk HRUŠKA
Mgr. Radka EDROVÁ
Petr Dalešický

Doklady k účasti na zkouškách:
1) Průkaz původu psa
2) Očkovací průkaz nebo veterinární osvědčení (viz veterinární podmínky)
Pokyny pro vůdce:
1) Ke zkouškám bude přijato 10 psů ostatních plemen.
2) Vůdce se dostaví ke zkouškám včas, musí být vybaven podle zkušebního řádu, být
myslivecky oblečen a se zbraní.
3) Pořadatel neručí za případné onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody
způsobené psem v průběhu zkoušek. Za škody způsobené psem ručí vůdce psa. O krmení psa
se stará vůdce sám.
4) Psi, kteří nevykonávají zkoušku (jednotlivou disciplínu), musí být umístěni tak, aby
nenarušovali průběh zkoušek. Volné pobíhání psů je zakázáno.
5) Ke zkouškám nebudou připuštěni nemocní jedinci, hárající feny a feny ve druhé polovině
březosti
6) Do honiteb se vůdci a korona přemísťují po vlastní ose.
7) Řádně a čitelně vyplněná přihláška ke zkouškám společně s oboustrannou kopií průkazu
původu (kde bude řádně zapsán majitel psa), doručená na OMS Kutná Hora, bude
zaregistrována pouze po zaplacení příslušného poplatku ke zkouškám. Výše poplatku se řídí
podle majitele psa uvedeného v průkazu původu!
8) Uzávěrka přihlášek je tři týdny před konáním zkoušek. Potvrzení o přijetí psa ke zkouškám
bude zasíláno nejpozději do týdne po uzávěrce přihlášek.
9) Při neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací.
10) Zkouší se podle zkušebního řádu platného od 6. 6. 2015.
11) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic.
12) Pořadatel si vyhrazuje právo přednostního přijetí členů ČMMJ OMS z okresů Kutná
Hora, Kolín, Nymburk a Mladá Boleslav.
Poplatek za zkoušky:
Majitel psa, který je členem ČMMJ OMS...600,- Kč
Majitel psa, který není členem ČMMJ……1400,-Kč

Číslo účtu pro uhrazení vkladu…441723319/0800, VS =číslo zápisu psa, do kolonky
„zpráva pro příjemce“ uveďte vaše příjmení a účel platby
Veterinární podmínky:
1) Zkoušek se mohou účastnit pouze psi klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet
z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
2) Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem nebo jiným dokladem, obsahujícím
záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací
3) Psi musí být očkováni proti vzteklině v době od 30-ti dnů do 1 roku před konáním zkoušek
a musí být v imunitě proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě a leptospiróze.
NÁCVIKY: První nácvik se koná ve středu 19. září 2018 od 16.00 hod, sraz je u umělé nory
v Bratčicích, další nácviky se domluví s panem Hruškou (tel.607 987 421) dle zájmu a
požadavků vůdců.
Jiří Volenec v.r.
předseda KK OMS K.Hora

František Barták v.r.
předseda OMS K. Hora

