Podmínky soutěže:
Soutěže ve vodních a lesních prací se může zúčastnit 24 psů a fen.
Zúčastnit se mohou všechna plemena ohařů, přednost mají ti, kteří
se zúčastní obou zkoušek.
Z nich pak NKO v držení členů KCHNKO ČR.
 Soutěž se skládá ze dvou zkoušek (LZ a SVP). Zkouší se
podle ZŘ pro ohaře platného od 1. 1. 2020.
 Ke zkouškám nebudou přijati psi, které vylučuje ZŘ.
 Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce
nebude moci prokázat jeho totožnost
 Vítězem se stává ohař, který se zúčastní obou zkoušek a
dosáhne nejvyššího součtu bodů v první ceně.
 Pořadatel nezodpovídá za ztrátu psa a za škody psem
způsobené.
 Musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím
průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině
v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.
 Podaný protest je třeba podložit částkou 1000kč dle ZŘ do rukou
ředitele zkoušek.
 Vůdce psa musí mít u sebe lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz
o pojištění, PP psa, očkovací průkaz psa, vodítko, brokovnici
s dostatečným množstvím nábojů. Vůdce psa se dostaví k soutěži
včas a musí být myslivecky ustrojen!

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Českomoravská kynologická jednota, z.s.
Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, z.s.
ve spolupráci
s OMS Břeclav
pořádají ve dnech 3. - 4. září 2022
v honitbách Zeči spol., s.r.o. Boleradice

2. ročník Poháru ohařů jižní Moravy

Termín uzávěrky přihlášek je 26. 8. 2022

Pokyny pro vůdce a program zkoušek:

Přihlášky společně s kopií PP zasílejte na adresu výcvikáře pobočky:

7,00 až 7,30 sraz účastníků v Boleradicích, v restauraci
na Bařině, kde bude provedena veterinární prohlídka.

Marek Latina, Boršice 211, 687 09 nebo na email:
marek.latina@seznam.cz , tel.: 605429703
Startovné pro členy ČMMJ činí na SVP 1000kč, pro nečleny 1300kč
Startovné pro členy ČMMJ činí na LZ 1000kč, pro nečleny 1300kč
Platba převodem nebo složenkou typu ,,C“ na adresu:
Mgr. Eva Illová, Mohelno 514, 675 75
č. účtu 185 368 601/ 0300
variabilní symbol: 34092022
Ústřižek o zaplacení posílejte společně s přihláškou!

8,00 zahájení zkoušek a odjezd na pracoviště dle
vylosovaných čísel.
Sbor rozhodčích bude mít sraz v 7 hodin, také
v restauraci na Bařině, kde proběhne porada
rozhodčích.
Vylosovaná čísla budou platit po oba dva dny soutěže.
Občerstvení je zajištěno jen v lese.
Příznivci lovecké kynologie jsou v hojném počtu vítáni, musí
se však podrobit pokynům pořadatelů.
Ředitel:
Správce:
Ekonom:
Pověřená osoba:
Vedoucí v lese:
Vedoucí na vodě:
Veterinární dozor:

Stanislav Pilát (775246467)
Jiří Studýnka (773960366)
Jaromír Dluhoš (725490062)
Marek Latina (605429703)
Aleš Ševčík (773960017)
Marta Konečná (608874543)
MVDr. Zdenek Blažek (728424922)

