
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč, z.s. 

 
 

PROPOZICE 

 

 Zkoušky z norování, pořádané v MS Mohelno, z.s. 4. 6. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram: 4. 6. 2022 

8:00 hod. ……………… sraz účastníků na noře MS Mohelno 

8:00 hod. – 8:30 hod. ……. přejímka psů 

8:30 hod. – 9:00 hod. ……. porada rozhodčích 

9:00 hod. …………………  zahájení zkoušek 

cca 15:00 hod. ……………   ukončení akce a vyhlášení výsledků  

 

Organizační výbor akce: 

 Ředitel zkoušek ………… Josef Holas  

 Rozhodčí zkoušek ………. deleguje ČMMJ na návrh OMS Třebíč  

 Pověřená osoba .................. Libor Malý 

  

Startovné a pokyny pro účastníky: 

Základní – člen ČMMJ    800 Kč  

Nečlen ČMMJ  1 400 Kč 

 

Uzávěrka přihlášek:  31. 5. 2022 

Uzávěrka plateb:  31. 5. 2022 

Přihlášku zasílejte na  jednatel@omstrebic.cz 

 

 

mailto:jednatel@omstrebic.cz


Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč, z.s. 

 

V případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů 

spojených s pořádáním zkoušek. Poplatek se vrátí pouze v případě nepřijetí na zkoušky 

z důvodu velkého počtu zájemců. 

 

Platba startovného na účet číslo 2601502742/2010, variabilní́ symbol: 350. Platby na místě 

pouze po dohodě s jednatelem OMS Třebíč. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nedostatku přihlášených psů zkoušky zrušit. Rovněž 

neručí za škody způsobené psem nebo na psovi. Pořadatel nepřijímá odpovědnost za zranění 

nebo uhynutí psa při zkouškách.  

 

Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, 

musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím. Vůdce psa ručí v plné míře za 

škody, které jeho pes způsobí. Vůdce je povinen zajistit dostatek pitné vody pro svého psa.  

 

Psi, kteří se účastní zkoušek, musí mít platné očkování proti vzteklině a musí být klinicky 

zdrávi. Očkovací průkaz a průkaz původu psa je nutné předložit při přejímce psů. Psi 

zahraničních účastníků musí být doprovázeni europasem. Psi musí být prokazatelným 

způsobem identifikováni čitelným tetováním nebo fungujícím čipem.   

Zkouší se podle zkušebního řádu pro zkoušky ohařů, účinný od 1. 1. 2020. Znalost řádu je 

pro vůdce psa nezbytná. Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost. 

 

Místo srazu:  

Nora MS Mohelno z.s. 

GPS souřadnice: N 49°7.12787', E 16°12.30902'  

 


