ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
VE SPOLUPRÁCI S
KLUB CHOVATELŮ JAGDTERIERŮ V ČECHÁCH, OMS ROKYCANY
ZDENĚK STERNBERG, Český Šternberk 1, POLESÍ SKŘEŽ
POŘÁDAJÍ
Na základě pověření č.1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu vydaného
Ministerstvem zemědělství ČR dne 1.7.2002 pod Čj.6725/2002-5050

Pro plemeno jagdterier jako klubovou soutěž se zadáváním titulů : Klubový vítěz HZ a
CACT pro vítěze jagdteriera. Titul res. CACT může získat jagdterier druhý v pořadí.
Zkoušky jsou přístupné i jiným plemenům loveckých psů, avšak bez nároku na tituly
( řádné zkoušky ČMMJ, OMS ).
PROGRAM:
Sobota 17.10.2009 - Březina
8.30 hod - Prezence účastníků zkoušek v areálu zámku na Březině
9.00 hod - Zahájení, veterinární prohlídka
9.15 hod - Odchod do honitby - plnění jednotlivých disciplin
Neděle 18.10.2009 - Březina
8.30 hod - Sraz účastníků zkoušek v areálu zámku na Březině
9.00 hod - Odchod do honitby - plnění jednotlivých disciplin
Podmínky účasti :
1) Zkoušky se uskuteční podle zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů platných od
1.1.2008, schválených sborem zástupců ČMMJ ze dne 25.6.2005, usnesením ÚKOZ ze dne
23.2.2006 a doplněno Sborem zástupců ČMMJ dne 16.6.2007.
2) Stanovený poplatek na Hz je 900 Kč. Poplatek musí být uhrazen s podáním přihlášky.
Poslední termín pro zaplacení je do 25.9.2009. Po tomto termínu budou vyřazeny všechny
neuhrazené přihlášky. Vůdci psů, kteří nejsou členy ČMMJ, platí dvojnásobek
stanoveného poplatku !
3) Psi musí být klinicky zdraví, musí být očkováni proti vzteklině nejméně jeden měsíc
před konáním akce, nejdéle však jeden rok v den konání zkoušek. Psi musí být v imunitě
proti leptospiróze, parvoviroze, infekční hepatitidě a psince. Svodu se nesmí zúčastnit psi
z kupírovanýma ušima, dle zákona č.246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona
č.77/2004 Sb.
4) Vůdce psa se dostaví ke zkouškám včas, vhodně ustrojen s pomůckami pro vedení psa
na Hz.
5) Pořadatel neručí za ztrátu psa a škody psem způsobené.
Ředitel zkoušek :
Rozhodčí :
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