
 

Českomoravská myslivecká jednota 

Okresní myslivecký spolek Zlín 
    

              

         pořádá 
                          

V SOBOTU 30. ŘÍJNA 2021  
 

ZKOUŠKY Z NOROVÁNÍ (ZN) 
 
 
 

Správce zkoušek: Ing. Vladimír Hutěčka 
Rozhodčí: deleguje OMS Zlín 

 
Program : 
8.00 hod – Sraz a prezence účastníků 

    areál OMS Zlín-Vršava .                       
 8.30 hod - Zahájení a losování  
 

 Podmínky účasti : 
 

1) Na zkouškách se bude posuzovat dle platného zkušebního řádu pro zkoušky z norování – nováčků, účinného 
od 1. 1. 2020. Na zkouškách se bude zadávat lovecká upotřebitelnost.                                    

2) Zkoušek se mohou zúčastnit pouze psi starší 12 měsíců (věk musí dosáhnout den před konáním zkoušek). 
3) Stanovený poplatek na ZN je 550,-Kč (pro členy ČMMJ), pro nečleny ČMMJ je poplatek 950,- Kč. Uzávěrka 

přihlášek je 6. 10. 2021. Neúčast na zkouškách z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem pro vrácení 
zkušebních poplatků. Do termínu uzávěrky budou přednostně přijímáni psi v majetku členů OMS Zlín, psi 
ostatních majitelů budou přijati podle data doručení přihlášky. O výši poplatku na zkoušky (pro členy nebo 
nečleny ČMMJ) rozhoduje, kdo je majitelem jedince v den podání přihlášky (nevztahuje se za žádných okolností 
na jeho vůdce). 

4) Vůdce psa musí mít doklad o řádném očkování psa. Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem 
nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských 
zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003  
ze dne 26. 5. 2003.  Psi musí být klinicky zdraví.  

5) Vůdce psa se dostaví ke zkouškám včas, vhodně myslivecky ustrojen s pomůckami pro vedení psa na ZN. 
Vůdci si neopomenou vzít s sebou průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas. 

6) Pořadatel neručí za ztrátu psa a škody psem způsobené. 
7) Ke zkouškám nebudou připuštěny háravé, březí či kojící feny a nemocní psi. 
8) Zaplacením poplatku a účastí na těchto zkouškách vůdce psa potvrzuje, že byl seznámen s předpisy  

na ochranu zvířat a Řádem na ochranu zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů.  
9) Zkoušky se konají za každého počasí. Zkoušek se mohou účastnit plemena jezevčíků a teriérů. 

 
 

Přihlášku zasílejte:   
 

OMS Zlín, Vladěna Turečková, Střelnice Vršava – Fryštácká 495, Zlín - Kostelec, 763 14 
 725 511 101; email: omszlin@volny.cz 

číslo účtu: 1400457389 / 0800 
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení majitele psa 

DATA PŘÍPRAVNÝCH TRÉNINKŮ BUDOU ZVEŘEJNĚNA VČAS PŘEDEM ! 


