
                                                   
                ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA  

                         Okresní myslivecký spolek Šumperk 

                                                                             pořádá 

                   Bezkontaktní norování – zkoušky nováčků ZN 

            dle zkušebního řádu pro jezevčíky a teriéry platného od 1. 1. 2020 

                                                  

           

                                     v sobotu 12. června 2021 

                    na umělé noře v Rovensku čp. 88, 789 01 – Ladislav Jedelský 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizační pokyny  

• Místo konání: Umělá nora – Rovensko 88, 789 01 

GPS souřadnice: 49.9098067N, 16.8715350E 

• Presence účastníků – od 7.30 

• Zahájení zkoušek  - 8.00 

 

➢ Ředitel zkoušek: Renata Jedelská 

➢ Správce nory: Ladislav Jedelský ml. 

➢ Rozhodčí: Deleguje OMS Šumperk 
 

Pokyny pro vůdce 

     Poplatky za zkoušky nečleni: 1200,- Kč  

     Pro členy ČMMJ:        600,- Kč  

 

 Poplatek se hradí poštovní poukázkou typu A nebo bankovním převodem (Česká spořitelna 

a.s. č. účtu: 1900457369/0800). Jako variabilní symbol uveďte  číslo loveckého psa ČLP. 

Do zprávy pro příjemce napište ZN. Bez dokladu o zaplacení, nebude přihláška přijata. 

Pro určení výše poplatku za zkoušku, je rozhodující členství v ČMMJ majitele psa. 

Uzávěrka přihlášek je 7. června 2021!!!! 
Pokud Vám přijetí přihlášky nepotvrdíme, prosím kontaktujte nás!!! Pro případ nedodržení termínu 

pro podání přihlášky ke zkouškám z výkonu, bude finanční sankce ve výši 50 % účastnického 

poplatku. Pokud se účastníci zkoušek neodhlásí 10 dní před termínem konání zkoušek, poplatek za 

zkoušky nebude vrácen 
Všichni účastníci vloh musí doložit negativní výsledek testu na SARS Cov-2, který nesmí být starý 

více než 3 dny. Účastníci zkoušek se mohou otestovat pomocí volně prodejného antigenního testu. 

V tomto případě musí před zahájením zkoušek předložit vyplněné „Čestné prohlášení“  – viz příloha. 

Další možností je využít služeb odběrových center. Rovněž je platné potvrzení o absolvování obou 

dávek očkování proti onemocnění COVID-19, od kterého uplynulo minimálně 14 dní. 

 

 

1) Vedoucí psa musí mít s sebou všechny pomůcky stanovené zkušebním řádem, průkaz 

původu psa a musí být řádně myslivecky ustrojen. Zkoušky budou probíhat podle 

platného zkušebního řádu 1. 1. 2020  

2) 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.  

3) Při zkouškách musí být dodržována pravidla a podmínky stanovené „Řádem ochrany 

zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů“. 

4) Nemocní, poranění psi, psi slepí a hluší, podvyživení a zesláblí, feny březí více jak 30 

dnů, feny do 50 dnů po porodu a háravé feny se ze zkoušek vylučují. 

5) Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným PP F.C.I., kteří 

jsou zapsáni v plemenných knihách a den před konáním zkoušek dosáhli věku 12 

měsíců. 

6) Vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa, pokud si myslí, že nebyl dodržen 

zkušební řád. Námitky musí podat ihned po oznámení výsledků rozhodčím a ti jsou 

povinni protest hned vyřešit. Vůdce musí složit jistinu ve výši 500 Kč, která mu bude 

vrácena, pokud námitky byly oprávněné. V opačném případě propadá částka ve 

prospěch pořadatele. Ve sporných případech rozhodne s konečnou platností vrchní 

rozhodčí.  
7) Pokud se zkoušek z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit, je nutné tuto skutečnost 

co nejdříve oznámit na sekretariát OMS Šumperk – telefon: 737 633 730, nebo na 

email: oms.sumperk@seznam.cz, aby mohla být dána možnost přihlášeným 

náhradníkům.  

8) Nácvik bude probíhat v termínech 2. 6. 2021 a 9. 6 .2021 v 16.00 hodin na umělé 

noře v Rovensku u pana Ladislava Jedelského v Rovensku 88. 
Více informací u pana Ondřeje Wonke na tel: 608 33 74 74 

 
 
                          Stanovené veterinární podmínky: 
 

• Psi účastnící se předmětných zkoušek musí být klinicky zdraví a musí být doprovázeni 

očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata nebo platným veterinárním 

osvědčením (dle § 6 veterinárního zákona), které není starší 3 dnů. Tyto doklady musí 

obsahovat záznam, že zvíře mělo před přemístěním platné očkování proti vzteklině. Za 

platné se považuje po 21 dnech ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování anebo 

ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti 

uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Pes musí být vakcinován proti vzteklině 

ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok. Psi musí být dle vakcinačního 

schématu stanoveného výrobcem vakcíny v imunitě proti psince, parvoviróze a 

infekční hepatitidě. Toto se týká i psů, kteří se svodu přímo neúčastní, ale jsou v místě 

svodu přítomni.  

• Zkoušek se nesmí zúčastnit zvířata, která ve stanovené době neprošla veterinární 

přejímkou a která nesplňovala určené veterinární podmínky. 

• Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny, 

nahrazeny jinými nebo zrušeny.  

                                                

S pozdravem kynologii zdar!  

 

       MUDr. Vladimír Štěpán       Zdeněk Šilar         Helena Procházková 

                     Předseda OMS Šumperk          Předseda KK         Jednatel OMS Šumperk      

 


