XXIII. ročník
MORAVSKOSLEZSKÉHO
POHÁRU
Všestranných zkoušek ohařů se zadáním titulu CACT

12. – 13. srpna 2017
v honitbách

Litovel,
Unčovice
a Senice
na Hané

pořádají
Severomoravská pobočka KCHNKO
a ČMMJ OMS Olomouc

Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Okresní myslivecký spolek Olomouc
a
Severomoravská pobočka KCHNKO Praha
pořádají

XXIII. ročník Moravskoslezského poháru
všestranných zkoušek ohařů
se zadáním titulu CACT

12. – 13. 8. 2017 v okrese Olomouc
v honitbách Litovel, Senice na Hané a Unčovice

Moravskoslezským pohárem budou provázet Trubači z Doubravy

Vážení přátelé myslivecké kynologie,
dovolujeme si Vás přivítat u příležitosti konání XXIII. ročníku Moravskoslezského poháru na Olomoucku, konkrétně v oblasti Litovelska na území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.
V rámci okresu Olomouc, rozděleného do 4 samosprávních celků – Olomouc, Litovel, Uničov a Šternberk, je uznáno 97 honiteb, které obhospodařují více než 106 000 ha honební plochy. Na našem území se vyskytuje
zvěř spárkatá – jelen lesní, sika japonský, muflon, daněk, srnec a zvěř černá.
Z drobné je zastoupena koroptev, bažant, kachna a zajíc. Snahou více než
1600 myslivců evidovaných u Okresního mysliveckého spolku v Olomouci je
vytvořit vhodné životní podmínky a adekvátní péči.
Okres Olomouc má poměrně bohatou zkušenost s organizací vrcholných kynologických akcí. Vždyť se u nás pořádaly soutěže jako Memoriál Karla Podhajského, Memoriál Richarda Knolla nebo pravidelné Oblastní výstavy psů.
Hlavním místem celého dění XXIII. ročníku Moravskoslezského poháru bude
město Litovel a chata mysliveckého sdružení Doubrava Litovel, které ve spolupráci s MS Senice na Hané a Unčovice a kynologickou komisí OMS Olomouc zabezpečí řádný průběh těchto všestranných zkoušek.
Rádi bychom využili této příležitosti a dovolujeme si touto cestou poděkovat
uživatelům těchto honiteb a obcím za umožnění konání této soutěže. Uspořádání Moravskoslezského poháru se stalo záležitostí nejen OMS a Severomoravské pobočky KCHNKO, ale všech MS, honiteb a podnikatelů okresu
Olomouc, kdy každý se určitým způsobem podílí na jeho uspořádání.
				
						
					

Kynologii a XXIII. ročníku MSP zdar !
				

Za organizační výbor
Rudolf Kráčmar – ředitel soutěže

Organizační výbor XXIII. ročníku
Ředitel:		

Rudolf Kráčmar – předseda KK OMS Olomouc

Pověřená osoba:

RNDr. Jiří Zbořil – jednatel OMS Olomouc

Administrativa:		

Monika Bauerová

Veterinární služba:

MVDr. Vojtěch Vychodil

Trubači: 		

Trubači z Doubravy při OMS Olomouc

Pořadatelské zajištění: členové MS Litovel Doubrava
			
členové MS Senice na Hané
			
členové MS Unčovice
Sbor rozhodčích :
			
			

na návrh KCHNKO Praha deleguje
Českomoravská kynologická jednota

Místa prací
centrum a les

Chata Doubravka Litovel

pole			

Senice na Hané

voda			Unčovice (pískovna Náklo)

Program
Sobota 12. 8. 2017
700
730
800
830
1700

– sraz a presence účastníků na myslivecké chatě Doubrava v Litovli
GPS: 49.7034064N,17.0935508E
– snídaně, veterinární přejímka, porada rozhodčích
– slavnostní zahájení soutěže
– odjezd do honiteb
– ukončení prvního dne, možnost posezení na chatě v Litovli
Neděle 13. 8. 2017

700
800
1700

– snídaně
– zahájení druhého dne a odjezd do honiteb
– vyhlášení výsledků, předání cen, ukončení soutěže

Stravování
Bude pro všechny účastníky zajištěno jak v centru, tak na jednotlivých stanovištích v honitbách.

Ubytování
Je zajištěno pro delegované rozhodčí v areálu Dvůr Nové Zámky.
Pro vůdce i koronu možnost ubytování v tomtéž zařízení:
Areál Dvůr Nové Zámky
Mladeč - Nové Zámky 3
784 01 Litovel
Tel: +420 724 234 605
E-mail: info@dvurnovezamky.cz
GPS: 49.7222242N, 17.0294942E

Podmínky a všeobecná ustanovení:
• Moravskoslezský pohár bude probíhat jako všestranné zkoušky ohařů dle
platného zkušebního řádu od 1. 4. 2014 ve znění pozdějších úprav.
• Na zkouškách může být zadán titul CACT a res. CACT pro plemeno německý ohař krátkosrstý. Titul není nárokový, o jeho přidělení
rozhoduje sbor rozhodčích. Uděluje se za mimořádný výkon.
• Soutěže se může zúčastnit nejvýše 24 ohařů plemene NKO bez rozdílu stáří
• V případě nenaplnění počtu NKO se doplní stanovený počet ohařů z jiných
plemen
• Pořádající OMS ČMMJ má přednostní právo výběru pro 5 psů jakéhokoliv
plemene ohařů
• Z přihlášených NKO z ČR mají přednost kandidáti chovu a chovní psi
a chovné feny
• Z ostatních psů a fen ti, kteří absolvovali VZ
• U účastníků z ČR mají přednost členové KCHNKO Praha, kteří v tomto
klubu zapisují vrhy a registrují chovné jedince
• Zahraniční účastník musí mít zkoušky na úrovni LZ, PZ nebo VZ
• Výběru psů na tuto soutěž rozhodne výbor severomoravské pobočky
KCHNKO Praha
• VZ se mohou zúčastnit všechna plemena ohařů s platným PP, vystaveným plemennou knihou členských států FCI, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo členských států FCI po dosažení věku 10 měsíců
a po předchozím úspěšném složení PZ nebo LZ.
• Psům, kteří se VZ účastní poprvé, může být zadána lovecká upotřebitelnost.

• Vedoucí psa musí mít s sebou všechny pomůcky stanovené zkušebním
řádem, průkaz původu psa a musí být řádně myslivecky ustrojen. Vůdce
psa se zbraní musí mít s sebou doklady potřebné k nošení zbraně.
• Vůdce psa se musí postarat o krmení svého psa. Zodpovídá za škody způsobené jeho psem. Při ztrátě nebo poranění psa nemůže žádat náhradu
od pořádající organizace. Po celou dobu zkoušek musí mít psa pod svým
dohledem, musí pro svého psa zabezpečit napájení a krmení a musí se
odpovídající způsobem podílet na ochraně svého psa před utrpením.
• Pořadatel ze zkoušek vyloučí:
–– psy, jejichž původ a totožnost není možné doložit průkazem původu
–– psy nemocné, poraněné, slepé, hluché, podvyživené zesláblé
–– feny březí více jak 30 dnů a feny do 50 dnů po porodu
–– háravé feny
–– psy s kupírovanými ušima za účelem změny vzhledu
–– psy agresivní
• Psi účastnící se zkoušek musí být klinicky zdraví a musí být doprovázeni
očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním proti vzteklině.Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní
stav ověří veterinární lékař při veterinární přejímce v místě zkoušek dne
12. 8. 2017 od 900 hodin.

PŘIHLÁŠKY
Přihlášky bude přijímat sekretariát OMS Olomouc, Wellnerova 20, 779 00
Olomouc, tel. 585 427 644, mobil 731 031 818, email: omsolomouc@
email.cz, web: www.myslivost.cz/omsolomouc.
Uzávěrka přihlášek je 21.7. 2017
Poplatek činí pro členy ČMMJ a členy klubu KCHNKO 1500 Kč, pro ostatní
3000 Kč.
Poplatek uhradí vůdce předem (do termínu uzávěrky – 21. 7. 2017)
převodem na bankovní účet OMS Olomouc.
číslo b.ú.: 1804719349/0800, jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo majitele z přihlášky.

V případě, že nebude na zkoušky vybráni, poplatek vám bude vrácen.

Vítězové jednotlivych ročníků MSP

I.ročník 1993 (LZ+ ZVP) Břidličná
NKO BOJAR Tišnov, Miloš Knotek
II.ročník 1994 (VZ) Bartošovice
ČF CAR od Kalouse, Štefan Felbaba
III.ročník 1995 (LZ+ZVP) Břidličná
ČF DONA z Křišťálova, Robert Nerad
IV.ročník 1996 (LZ+ZVP) Podštát
ČF DRINA z Lukavecka, Pavel Pilař st.
V.ročník 1997 (VZ) Ostrava
NKO SALGO ze Štípek, Luděk Műller
VI.ročník 1998 (VZ) Bartošovice
NKO Erka od Kaskád, Štefan Macák (Slovensko
VII.ročník 1999 (VZ) Vratimov
NKO Evar Kamenný Most, Luděk Müller
VIII.ročník 2000 (VZ) Náměšť na Hané
NKO Alan ze Slatinic, František Hladík
IX.ročník 2001 (VZ) Kladruby
POI Elan Soběšický Kobylín, Martin Jelínek
X.ročník 2002 (VZ) Koválovice
ČF Erika ze Zábečviska, Ing. Stanislav Hejník
XI.ročník 2003 (VZ) Bolatice
NKO Or ze Štípek, MUDr. Pavel Pilař
XII.ročník 2004 (VZ) Choryně

NKO Argo z Třebětické honitby, Jiří Pospíšil
XIII.ročník 2005 (VZ) Staříč
POI Franzini Moris, Jiří Pospíšil
2006 (VZ) MSP se nekonal , běžel MFV Bartošovice
XIV.ročník 2007 (VZ) Litovel
NKO Barbar z Mešinské hájovny, Jiří Pospíšil
XV.ročník 2008 (VZ) Pavlovice u Přerova
NKO Bryk Afoli, Pavel Pilař st.
XVI.ročník 2009 (VZ) Vratimov
NKO FLLO Plameni Pas , Luděk Muller
XVII.ročník 2010 (VZ) Studénka
NKO UDAN z Cenklova , Josef Vrba
XVIII.ročník 2011 (VZ) Litovel
NKO VABI z Ustína , František Hladík
2012 (VZ) MSP se nekonal , běžel MFV Fryčovice
XIX. ročník 2013 (VZ) Kelč
NDO Benn von Erlbachtal , Martin Blažek
XX.ročník 2014 (VZ) Kojetín
NKO Marley ze Štípek , Luděk Muller
XXI.ročník 2015 (VZ) Bartošovice
NKO Era z Břízské cihelny, Jan Švábek
XXII.ročník 2016 (VZ) HS Staříč Frýdek-Místek
Viko z Bilice, vůdce MVDr. Jarolím Debrovský, Slovensko.
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