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OMS Mělník pořádá ve spolupráci s honitbou HS VRBNO dne 23.7.2022 zkoušky 

VODNÍ PRÁCE 

                                           sraz : v 8.00 ZOO park Zelčín 

Ředitel zkoušek  : Jiří Hanč 

Pověřená osoba :  Jan Volšanský 

Rozhodčí : deleguje OMS Mělník 

Uzávěrka přihlášek :  4.7.2022 

Spolu s přihláškou zasílejte i kopii titulní strany průkazu původu psa 

Startovné : člen OMS Mělník nebo ČPSK  800,-kč,     člen ČMMJ 1000,-kč,                            

ostatní 1300,-kč 

Startovné bude uhrazeno současně s podáním přihlášky : NEJPOZDĚJI DO 30.6. 

na účet 473246043/0300 , variabilní symbol – číslo tetování (ČLP) psa/feny 

Veterinární  podmínky: 

Všichni zúčastnění psi musí být kliniky zdraví , musí být vybaveni pasem pro 

malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti 

vzteklině v souladu s § 4 odst. 1 , písmeno f , veterinárního zákona 

Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být provázeni platným 

pasem pro malá zvířata a  musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 

parlamentu a Rady EU 998/2003 ze dne 26.5.2003 

 

Všeobecná ustanovení :  

Na zkouškách se bude posuzovat podle platného Zkušebního řádu ČMMJ ze 

dne 1.1.2020 
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Vůdce musí při prezentaci 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 bude označen čipem nebo čitelným tetováním) 

Pořadatel neručí za ztrátu psa , jeho uhynutí ani za škody psem způsobené 

Vůdce psa musí být sportovně  myslivecky ustrojen a musí být vybaven 

pomůckami pro vedení psa 

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat protiepidemická opatření COVID 19 , 

která budou v den konání zkoušek v planosti. 
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