
 

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., 
Okresní myslivecký spolek Ústí nad Labem 

Gorkého 28, Ústí nad Labem; tel.: 732 910 173, e-mail: butterfly81@seznam.cz 
 

Pořádá BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY 
dne 16.10.2021 

v honitbě Labské stráně 
 

Program:   
8:00 hodin   Sraz účastníků v honitbě Labské stráně 
8:30 hodin   Přejímka psů a veterinární prohlídka 
9:00 hodin  Zahájení a losování 
 
Uzávěrka přihlášek:    9.10.2021 
 
Startovné:  
pro členy ČMMJ, z.s   700- Kč 
pro nečleny ČMMJ, z.s.  1400,- Kč 
 
Poplatek za zkoušky zasílejte na číslo účtu: 881909379/0800, variabilní symbol je číslo ČLP 
psa. Přihlášky včetně  kopie průkazu původu psa a kopie potvrzení o členství v ČMMJ  
posílejte e-mailem: butterfly81@seznam.cz Startovné se platí do termínu uzávěrky přihlášek. 
Při nedostatečném počtu přihlášených psů do termínu uzávěrky přihlášek budou zkoušky 
zrušeny a poplatek vrácen. Poplatek za střelce: člen 200,-kč/nečlen 400,-Kč. 
 
 Rozhodčí:   deleguje OMS  ČMMJ, z.s. Ústí nad Labem. 
 
Všeobecné podmínky: 
Zkouší se dle platného zkušebního řádu ČMMJ, z.s Každý účastník je povinen při prezentaci předložit 
platný průkaz původu psa (podpis a razítko plemenné knihy, podpis chovatele, podpis a adresa 
majitele), doklad o zaplacení startovného. Členové ČMMJ, z.s. předloží platný členský průkaz. Majitel 
předváděného psa odpovídá za to, že je pes řádně očkován podle veterinárních předpisů ČR. 
Háravé feny, agresivní psi budou ze zkoušek vyloučeni. Dále bude vyloučen pes, který bude veden na 
zákonem zakázaném vybavení (ostnatý obojek, elektrický obojek, stahovací obojek bez 
mechanického omezení úplného zatažení smyčky).Vůdce psa musí dodržovat pravidla myslivecké 
morálky a etiky, být starší 15 let, musí být vhodně myslivecky ustrojen, vybaven brokovnicí 
s dostatečným množstvím nábojů. Držitel brokovnice musí mít sebou zbrojní průkaz, průkaz zbraně a 
doklad o pojištění. Vůdce, který nevlastní střelnou zbraň, je povinen si zajistit střelce případně 
v přihlášce uvést požadavek zajištění střelce, který bude představovat zvýšení startovného o 200 Kč. 
Psi po dobu zkoušek nesmí volně pobíhat (pokud nebudou zkoušeni). Pořadatel neodpovídá za úraz, 
úhyn nebo ztrátu psa, či za škodu způsobenou psem nebo jeho vůdcem . Korona je vítána, ale je 
povinna dbát pokynů pořadatelů a rozhodčích. 

 
 

Emil Pekara       Jaroslava Frýbová 
Jednatel OMS Ústí nad Labem      Kynologická komise                       


