OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK ČMMJ
Jablonec nad Nisou
Poštovní 3, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01, tel.: 483 319 670
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Českomoravská kynologická unie, Klub chovatelů jagdteriérů ČR a
Kynologická komise OMS ČMMJ, Jablonec nad Nisou, pořádá

KLUBOVÉ LESNÍ ZKOUŠKY JAGDTERIERŮ, CACT,
res. CACT
a otevřené pro skupinu jezevčíků, teriérů, slídičů
Místo a čas konání: Sokolovna Skuhrov, 11. července 2009 od 8.00 hodin
Uzávěrka: 26. června 2009
Startovné: 700 Kč, pro členy ČMMJ sleva na 400 Kč
Startovné se platí do doby uzávěrky akce, převodem z účtu nebo složenkou, na účet
OMS ČMMJ Jablonec nad Nisou: 151-994-436/0300 (ČSOB).
Rozhodčí: deleguje ČMKU ve spolupráci s Klubem chovatelů jagdteriér a OMS ČMMJ,
Jablonec nad Nisou
Pořadatel: Českomoravská kynologická unie ve spolupráci s Klubem chovatelů jagdteriér
ČR a Kynologickou komis, OMS ČMMJ, Jablonec nad Nisou, MS Český ráj, Malá
Skála.
Přihlášky: OMS ČMMJ Jablonec nad Nisou, Poštovní 3, tel.: 483 319 670, mail:
jablonec@oms-myslivost.cz
Všeobecné podmínky:
1. Každý účastník je povinen předložit platný průkaz původu psa (podpis a razítko plemenné
knihy, podpis chovatele, podpis a adresa majitele), doklad o zaplacení startovného.
2. Každý účastník je povinen předložit platný očkovací průkaz s platným očkováním proti
vzteklině, psince, infekční hepatitidě (očkování nesmí být starší jednoho roku a nesmí být
platné dobu kratší jeden měsíc).
3. Účastník z jiného okresu než je okres pořádající, musí mít veterinární osvědčení o
zdravotním stavu psa, které nesmí být starší tří dnů.
4. Háravé feny, agresivní psi budou ze svodu vyloučeni. Dále bude vyloučen pes, který bude
veden na zákonem zakázaném vybavení (ostnatý obojek, elektrický obojek, stahovací
obojek bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky).

5. Každý vůdce psa musí být myslivecky oblečen, mít s sebou vodítko, píšťalku, loveckou
zbraň (pokud je držitelem loveckého lístku) a platné zkušební řády ze dne 1.ledna 2008.
6. Možnost praktického vyzkoušení práce na pobarvené stopě ve Skuhrově – 2.7.2009 od
18:00 hodin Barva se kape přes větvičku, tak jak je dáno platnými zkušebními řády z 1.
ledna 2008. Informace na tel.: 602 568 889.

OMS ČMMJ Jablonec nad Nisou
RÝDL Vladimír

KK OMS ČMMJ Jablonec nad Nisou
KOČÁREK Jaroslav

