
 Českomoravská myslivecká jednota,z.s.  

 Okresní myslivecký spolek,z.s. 

 Palackého nám. 293 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 552 676 

 601 352 348, e-mail: cmmj.uh@telest.cz 

 

 

                       PROPOZICE  

 
                 ČMKU-ČMKJ 

         ČMMJ - OMS UHERSKÉ HRADIŠTĚ   

 

           pořádájí ve spolupráci s  KCHČF a 

  

              MS LANKA DOLNÍ NĚMČÍ    

                                

        Klubové zkoušky vloh ohařů 
  

se zadáním čekatelství (CACT, res. CACT) 
 

Seznam plemen,kterým je možno zadat čekatelství a tituly (při větším počtu plemen na 

zkouškách,soutěžích mohou být jmenovitá plemena vypsána i uznanými zkratkami) 

CACT,res.CACT je možno udělit všem plemenům kontinentálních a britským ohařům kromě 

plemen, které zastřešuje KCHVO a KCHHMO, a to : MOK,MOD,NDO,SHO,fríský ohař a 

pudelpointr. 

 

Sraz: 

 

Místo        - Areál MS Lanka Dolní Němčí 

Datum      - neděle  18. dubna 2021 

Zahájení    - v 8.30, hod.  Areál  MS Lanka Dolní Němčí 

                 (bude značeno směrovkami) 
 

Program: 

 

7:30 – 8.00 hod.      přejímka psů v areálu MS Lanka Dolní Němčí 

8:00 – 8.15 hod.      porada rozhodčích 

8:30 -                       zahájení, odjezd do honitby 

16:00 -                     ukončení zkoušek 

 

Organizační výbor akce: 

 

Ředitel zkoušek :                       Ondřej Cmol 

Správce zkoušek :                     Jaroslav Cmol 

Ekonom zkoušek:              Ing. Marie Gejdošová 
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Rozhodčí zkoušek:   Deleguje  na návrh pořadatele ČMKJ  

Pověřená osoba:       Ing. Marie Gejdošová, jednatelka OMS Uh. Hradiště 

Veterinární  služba: MVDr. Ing. Pavel Hrdina 

 

Pokyny pro účastníky kynologické akce:  

 

-  přihlášky na zkoušky vloh se přijímají do 22.3.2021 

 

E-mail: cmmj.uh@telest.cz 

 

Poštou nebo osobně: 

 

Českomoravská myslivecká jednota,z.s.  

Okresní myslivecký spolek,z.s. 

Palackého nám. 293   686 01 Uherské Hradiště 

 

 

-  poplatek za zkoušky bude uhrazen do tohoto termínu na účet OMS Uh. Hradiště  

č. 000000 - 1543448359/0800 variabilní symbol - tetovací číslo psa a specifický symbol- 

jméno psa  

 

  Výše poplatku 
- 1200,- Kč a pes ve vlastnictví člena ČMMJ nebo KCHČF je poskytnuta sleva      

50 %  na základě prokázání se platným průkazem člena ČMMJ a člena KCHČF 

- v případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení 

nákladů spojených s pořádáním zkoušek 

 

Pořadí přijímání přihlášek: 

 

Přijaty budou přednostně plemena ČF, v případě nenaplnění maximálního počtu 

účastníků bude startovní listina doplněna ostatními plemeny ohařů podle data podání 

přihlášky a zaplacení startovního poplatku. Případný výběr provede po uzávěrce  KK 

Uh. Hradiště 

 

Odhlášení po uzávěrce: 

 

Bude-li pes z jakýchkoliv důvodů ze zkoušek odhlášen po uzávěrce, není možné startovní 

poplatek vrátit! 

Náhradníkům, kterým nebude umožněna účast, bude startovní poplatek vrácen. 

 

Protest: 

 

Vůdce může podat protest proti ohodnocení psa, jen tehdy, nebyl-li porušen ZŘ. Protest musí 

podat písemně ihned po oznámení výsledku ocenění z jednotlivých disciplín na předepsaném 

tiskopisu. Protest bude projednán až po složení jistiny ve výši 1000,- Kč k rukám pověřené 

osoby pořadatele. Dodatečné stížnosti nebo námitky, či později vydaná písemná oznámení ze 

strany vůdce nebudou brána v úvahu. V případě neoprávněného protestu propadají peníze ve 

prospěch pořadatele. 
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Veterinární podmínky: 

 

- Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví 

- Zúčastnění psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí 

mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 ods.1,písm.f) veterinárního zákona. 

- 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 

 

 

Všeobecné ustanovení: 

 

-Na zkouškách, soutěžích se bude posuzovat podle platného zkušebního nebo soutěžního 

řádu pro ohaře, platného od 1.1.2020. 

- Na zkouškách(soutěži) se nezadává lovecká upotřebitelnost. 

- Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast 

na zkouškách (soutěžích). Tyto podmínky jsou uvedeny ve  Zkušebním řádu (soutěžním řádu) 

pro lovecké psy či daná plemena. 

- Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde 

bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině. 

- Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost 

(jedinec označen viditelným tetováním nebo čipem). 

- Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. 

- Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI,ČMKU,ČMMJ a 

případně chovatelských klubů, zejména pak Řádem pro přiznání titulu Šampion práce ČR a 

doplňující předpisy. 

- Vůdce psa uděluje tímto souhlas Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu 

mysliveckému spolku v Uh. Hradišti se sídlem Palackého nám.293 686 01 UH. Hradiště, 

aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: bydliště, 

telefonní číslo a e-mail. Údaje budou zpracovávány do doby konání zkoušek a po jejich 

ukončení a závěrečném písemném zpracování. Vůdce psa má právo vzít souhlas se 

zpracováním kdykoliv zpět, požádat OMS v Uh. Hradišti o informaci, jaké osobní údaje 

byly zpracovány, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se 

zpracováním osobních údajů obrátit se na OMS v Uh.Hradišti nebo Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 

 

 

 

 

 

           Josef Tinka, v.r.                                                                Libor Beníček, v.r.   

        předseda KK OMS                                                                předseda OMS 


