
  Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů    

 
 

Svod loveckých psů - Ověření vlohových vlastností retrieverů 

PROPOZICE 

 
Místo konání:  Domanín, Myslivecký spolek Pláně – Domanín (okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj) 

Dne: pátek 27. května 2022 
 

Organizační zajištění: Ing. Jan Bicek  

Hlavní rozhodčí: Mgr. Jaroslava Bicková Ph.D. 

 

Program :  

16:30 hod.  sraz účastníků a presence Restaurace Jihočeská hospůdka u Šírků  

17:00 - 17:30 hod.  zahájení, veterinární prohlídka, rozlosování 

17:30 - 20:00 hod.   OVVR v terénu 

21:00 hod.   vyhlášení výsledků 
 

Poplatek za OVVR činí 400,- Kč pro členy KCHLS, pro nečleny 800,- Kč.  

a) účastníci nácviků zaplatí poplatek a odevzdají vyplněnou přihlášku na nácviku nejpozději do 13. 5. 2022 

b) ostatní účastníci, kteří se účastní pouze OVVR, zašlou přihlášku a uhradí poplatek složenkou typu C na 

adresu: Šárka Petříková, Sídliště 662, 379 01 Třeboň 

 Všichni zájemci o OVVR zašlou přihlášku a platbu nejpozději do 20. 5. 2022!!! 

 

V případě, že majitel deklaruje členství v klubu, předloží doklad o zaplacení členského příspěvku při presenci. 

 

Veterinární podmínky:  
1. Předvedení psi musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem 

dle § 6, odst. 3, písm. b veterinárního zákona nebo platným pasem zvířete  

v zájmovém chovu. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.  

2. V místě konání akce se mohou pohybovat jen ti psi, kteří prošli veterinární kontrolou a kteří mají předepsané 

veterinární doklady (potvrzení o očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze  

a infekční hepatitidě v době ne kratší třiceti dnů a ne delší jednoho roku).  

3. Háravé feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou připuštěny k OVVR.  

 

Všeobecné pokyny: 
OVVR se provádí dle platného řádu pro svod loveckých psů – OVVR pro KCHLS.  

Vůdce musí být vybaven:  

 vodítkem přes rameno,  

 průkazem původu psa,  

 očkovacím průkazem, nebo PET pasem 

 

OVVR lze od r. 2018 absolvovat i se zvěří. Klub zvěř na OVVR nezajišťuje, musí si ji zajistit majitel 

(vůdce) psa. 
 

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo za ztrátu psa.  

Poplatek za startovné je nevratný.  



Místo srazu:   JIHOČESKÁ HOSPŮDKA U ŠÍRKŮ 

  Domanín 61, 379 01 Domanín 

 
 

 
 

 

  


