při ČMKJ v Praze
ve spolupráci s OMS Přerov a OMS Olomouc
pořádá ve vlastní honitbě Olomouckého kraje
Valšovice, SLŠ Hranice a na lesní správě Velký Újezd,
VLS ČR, s.p., Divize Lipník nad Bečvou

XI. ročník
Mezinárodní soutěže
slovenských kopovů
(MS SK)
se zadáním titulů CACT, res. CACT

9. - 11. 12. 2021

XI. ročník Mezinárodní soutěže
slovenských kopovů
datum konání:

9. - 11. 12. 2021

Program soutěže:
čtvrtek 9. 12. 2021
10:00

sraz, porada rozhodčích, prezence,
vet. prohlídka Myslivecká chata
MS Troják Bystřice pod Lopeníkem

10:30

slavnostní zahájení

11:00 - 15:00 zkouška z ochoty
15:30

přejezd na ubytování Penzion na Návsi, Ústí

19:00

večeře účastníků XI. MS SK
Hospůdka u Čápa, Ústí

pátek 10. 12. 2021
6:00

snídaně

6:30

odjezd do LS Velký Újezd

7:30

Louka Rusalka, místní část Slavkov

8:00

slavnostní zahájení LS Velký Újezd,
začátek lovu (2 leče)

16:00

předpokládané ukončení druhého dne
soutěže, slavnostní výřad a návrat do Penzionu na Návsi

19:00

slavnostní večeře účastníků XI. MS SK
Hospůdka u Čápa, Ústí

sobota 11. 12. 2021
7:00

odjezd

7:30

sraz SLŠ Hranice, vlastní honitba
Olomouckého kraje Valšovice,
střelnice SLŠ Hranice, Paršovice

8:00

slavnostní zahájení a začátek lovu

13:00

předpokládané ukončení lovu, slavnostní
výřad a návrat do Penzionu na Návsi

18:00

předpokládané ukončení soutěže a
vyhlášení výsledků XI. MS SK

Upozornění:
Rozhodčí, vůdci psů a pozvaní hosté mají ubytování a stravu
zajištěnu. Ostatní účastníci si mohou ubytování domluvit u pana
Jana Trčky. Nejpozději 30 dnů před konáním akce je nutné nahlásit
vrchnímu rozhodčímu jméno a příjmení účastníka, číslo jeho LL a ZP
a SPZ auta, kterým se bude pohybovat po vojenském prostoru.

Organizační výbor akce:
Čestné předsednictvo:

Ing. Jaroslav Nerad
Ing. Jan Jeniš
Ing. Lukáš Kandler
Ing. Martin Němec

Pořadatelský sbor:
Ředitel soutěže:

Mgr. Petr Šupík

Vrchní rozhodčí:

Ing. Libor Beníček

Rozhodčí:

deleguje ČMKJ na návrh KSK

Organizace:

pátek 10.12.2021
sobota 11.12.2021

Ing. Roman Palánek
Ing. Martin Němec

Ekonom:

Jan Trčka

Odpovědná osoba:

Jan Trčka

Veterinární služba:

SVS KVS Olomouc

Ubytování:

Jan Trčka
pokladnik@slovenskykopov.cz
tel: +420 603 259 136

Všeobecná ustanovení:
-

-

-

-

Poplatek za psa 2000 Kč bude vybírán při prezentaci
Zkoušky se řídí platným zkušebním řádem ČMMJ z 1. 1. 2020.
Během zkoušek je nutné dodržovat veterinární zákon č. 166/1999 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 ve znění
pozdějších předpisů.
Zkoušky jsou vypsány pro plemeno slovenský kopov.
Ztotožnění psa s Průkazem původu se provádí kontrolou čipování psa
Vůdce psa musí být ustrojen dle mysliveckých tradic, musí mít u sebe průkaz původu
psa, potvrzení o vakcinaci, lovecký lístek, zbrojní průkaz a zbraň
včetně průkazu zbraně a dostatečný počet nábojů (pokud lovecký lístek
a zbrojní průkaz vlastní) a platný doklad o pojištění odpovědnosti.
Zahraniční účastníci musí mít platný lovecký lístek pro zahraniční lovce a pojištění
proti škodám při výkonu práva myslivosti
Vůdce psa ručí za veškerou psem způsobenou škodu, pořadatel nenese odpovědnost
za případnou ztrátu psa.
Vůdce psa může podat námitku proti ohodnocení psa v případě porušení ZŘ
a to ihned po oznámení výsledku, rozhodčí jsou povinni námitku ihned vyřešit.
V případě podání námitky vůdce složí pořadateli jistinu ve výši 1 000 Kč, která bude
vrácena v případě oprávněnosti námitky. V opačném případě částka propadá ve
prospěch pořadatele. Ve sporných případech s konečnou platností rozhodne vrchní
rozhodčí.
Zkoušky se konají za každého počasí.

