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PROPOZICE 

Okresní myslivecký spolek Třebíč pořádá dne 08. 06. 2019 Zkoušky z norování (ZN) 

Organizace zkoušek: 

− 7:30 hod sraz účastníků na umělé noře MS Mohelno – viz obr. níže 

(GPS souřadnice: 49°7'7.288"N, 16°12'17.854"E, nebo49.1186911N, 16.2049594E) 

− přejímka psů 

− 8:30 hod zahájení zkoušek 

− 16:00 hod ukončení zkoušek 

Pracovní výbor: 

− Vrchní rozhodčí: Josef Machát 

− Ředitel zkoušek: Malý Libor 

− Správce zkoušek: Ing. Antonín Měrka 

Veterinární opatření: 

Psi musí být klinicky zdraví. 

1. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 

Vet. zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích 

zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením evr. parlamentu a rady 998/2003 ze den 

26. 05. 2003.  

2. Veterinární přejímku psů provede od 7:30 do 8:00 hod veterinární lékař, kterého zajistí 

pořadatel zkoušek. 

3. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou se nesmí akce zúčastnit. 

4. Prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržují musí být udržovány v čistotě 

a popř. po ukončení akce dezinfikovány. 

5. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv pořadatelem 

akce doplněny. 

6. Další podmínky vakcinace psů proti psince, si může stanovit pořadatel akce dle 

nákazové situace. 

7. Schválený řád ochrany zvířat ÚKOZ č. j. 37243/2005-11020 ze dne 23. 02. 2006. 

8. Tyto veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání akce. 

Poplatky: 

Zkušební poplatek za zkoušky činí 600,-Kč. Pro nečleny ČMMJčiní poplatek 1 200,- Kč. 

Správnou částku zašlete na bank. účet č. 2601502742/2010, var. symbol. 350. Vůdce psa 

zaplatí před zahájením zkoušek finančnímu hospodáři honitby poplatek za umožnění konání 

zkoušek – za využívání nory ve výši 100,-Kč v hotovosti na místě zkoušek. Při nástupu na 

zkouškách předložíte správci zkoušek členský průkaz ČMMJ a doklad o  zaplacení poplatku 
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za zkoušky, který musí být uhrazen do 24.5.2019. Bez této náležitosti nebudete připuštěni ke 

zkouškám. Po tomto datu se z důvodu nemoci vůdce či psa vrací 50% poplatku. Bez úhrady 

nebudete připuštěni ke zkouškám. O přijetí na zkoušky budete včas informováni dopisem 

popř. e-mailem. 

 Všeobecná ustanovení: 

Vedoucí psa musí mít u sebe Nový zkušební řád psů schválený 14. 03. 2014 a musí být 

myslivecky ustrojen! Zkouší se za každého počasí. Pořadatelé neručí za škody způsobené 

psem a dále za zranění, popř. ztrátu psa. Hosté jsou vítáni, musí se však podrobit pokynům 

pořadatelů. Účast adeptů je nutná! 

 

„Myslivosti a kynologii zdar!“     

 

        jednatel ing. Antonín Měrka                                             předseda KK Oldřich Blecha 

 

Nácvik na tyto zkoušky 

Kynologická komise Třebíč ve spolupráci se členy honitby Mohelno pořádá nácviky na 

bezkontaktní norování každý pátek od 17°° hodin.  

Každý zájemce vedoucímu akce uhradí poplatek ve výši 100,- Kč.  

Informace poskytuje vedoucí akce pan Miloš Nováček na tel. čísle 724 086 814.   

 

 

 


