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OMS Benešov

Ve spolupráci

s ČMKJ z. s., ČMMJ z. s. a MS Leč - Nová Ves

pořádají

                                                          dne 17.9.2022   v Nové Vsi

                      Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen

Program:       
7,30     sraz v Myslivecké klubovně  MS Leč-Nová Ves
8,00 – 8,30 veterinární prohlídka, losování, zahájení zkoušek
8,30 – 14,00 posuzování jednotlivých disciplín
 cca 15,00  vyhlášení výsledků 
                       
Podmínky PZ:

- PZ se účastní psi a feny ohařů a ostatních plemen
- Zkouší se dle platného zkušebního řádu ČMMJ účinného od 1. 1. 2020

Organizační pokyny:
- Termíny pro uzávěrku  přihlášek :  2.9.2022 
- Adresa pro zaslání přihlášek: omsbn@seznam.cz
- S přihláškou zasílejte kopii PP, případně členství ČMMJ, bez těchto náležitostí nemůže 

být vaše přihláška v pořádku přijata.
- Poplatky/startovné : 900,-  pro členy ČMMJ,  1600,- pro nečleny (výše poplatku se řídí 

majitelem psa)
- Bankovní spojení : 51-4479070227/0100, v.s. 17092022, do poznámky pište jméno vůdce, 

psa(bez těchto náležitostí nejsme schopni zařadit vaši platbu!)
- !K uhrazení startovního poplatku budete vyzváni jednatelkou!
- Vůdce se dostaví včas, myslivecky ustrojen, se zbraní a dostatečné množství patron 

odpovídající dané zkoušce. Pokud nejste držitelem ZP a na zkouškách budete vyžadovat 
střelce z řad organizátorů, poplatek činí 100,- Kč.

- Všichni účastníci zkoušek musí dodržovat platná opatření vlády podle aktuální nákazové 
situace, a to především ochranné prostředky a bezinfekčnost.

Kontakt na pořadatele : Bc. Eliška Štefanicová-jednatel OMS Benešov, telefon: 601 507 155

Veterinární podmínky: 
 všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi a označeni čipem
 musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou 
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vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a dalším       
infekčním onemocněním (psinka, parvaviróza, laryngotracheitis)

 psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem 
pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 
998/2003 ze dne 26. 5. 2003

Všeobecná ustanovení

 Na zkouškách se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu.
 Zkoušky se konají za každého počasí.
 Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro 

účast na zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu pro lovecké psy.
 Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost.
 Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude uveden

záznam o platném  očkování. Členové ČMMJ budou vybaveni platným členským průkazem, 
zbrojním průkazem a průkazem ke zbrani.

 Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce  nebude moci prokázat jeho 
totožnost(jedinec musí být označen čipem). 

 Sbor rozhodčích deleguje OMS
 Pořadatel a sbor rozhodčích má právo vyloučit ze zkoušky psa prokazujícího agresivní 

chování, to jak vůči lidem, tak i ostatním psům. Pořadatel neručí za ztrátu psa, zranění, 
uhynutí, ani za škody psem způsobené během zkoušek.

 Podaný protest je třeba podložit částkou 500 Kč dle ZŘ do rukou ředitele zkoušek.

UPOZORNĚNÍ:

Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘIZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 
ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (dále GDPR) je nezbytné, aby účastník akcí udělil OMS Benešov svůj 
souhlas s tím, aby za účelem evidence OMS Benešov zpracovával nejnutnější osobní údaje týkající 
se jeho osoby, aby mohli evidovat jméno a adresu, eventuálně emailovou adresu či telefonní kontakt 
v seznamu účastníků akcí. Tato evidence je nezbytná pro udržování kontaktu mezi účastníky akcí a 
pořadatelem zkoušek, ať už na základě elektronické korespondence, či možnosti předávání nebo 
zasílání tiskovin. Osobní údaje, které má takto OMS Benešov k dispozici, jsou řádně zabezpečené a 
nejsou bez výslovného souhlasu Subjektu údajů nikde volně přístupné. Přihlášky, eventuálně 
výsledky zkoušek společně s adresami účastníků jsou v kopii předávány zastřešujícím orgánům 
(ČMMJ, ČMKJ).
Jako Subjekt osobních údajů má fyzická osoba právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním 
předchozího souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících 
z předchozího uděleného souhlasu.

Bc. Eliška Štefanicová                                                                               Jan Kahoun
jednatel  OMS Benešov                                                                 předseda KK OMS Benešov
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