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Zahájení kurzu pro uchazeče o složení zkoušky z myslivosti  
Zkoušky z myslivosti – hotel ROZVOJ 
Kurz pro uchazeče o zkoušky pro myslivecké hospodáře 
Okresní sněm ČMMJ  
Jarní svod loveckých psů – střelnice OMS v Lubech „Na Vejhořici“ 
Klubové zkoušky vloh jagdteriérů 
Zkoušky vloh  malých plemen   
Střelecká soutěž „Velká cena Klatov“ – AB 4 x 25 + finále 

 
Klubové zkoušky vloh ohařů CACT (Klub dlouhosrstých ohařů) 
Zkoušky vloh ohařů a malých plemen 
Okresní přebor v loveckém parkuru – střelnice  Ústaleč 
Okresní přebor malorážka – K4M – střelnice OMS Luby 
Okresní  přebor brokovnice – LK, AB – střelnice OMS Luby 
Okresní kolo soutěže  o „Zlatou srnčí trofej“  
Střel.soutěž Velká cena Klatov v compak sportingu  150 terčů - ve spolupráci z ASAT 
Zkoušky v bezkontaktním norování  
Soutěž pro děti „My a příroda 2014“ – KD „Družba“ v Klatovech 
Slavnostní zahájení přehlídky trofejí spárkaté zvěře, vyznamenání oceněných 
myslivců - členů OMS – MS  Žihobce 
Střelecká soutěž „Pohár Šumavy“ – trojboj - AB,LK,VV – střelnice OMS Luby  

 
Barvářské zkoušky ohařů a malých plemen 
Zkoušky v bezkontaktním norování  
Lesní zkoušky malých plemen 
Barvářské zkoušky malých plemen  
Aktiv mysliveckých hospodářů – Žihobce 
Lesní zkoušky ohařů  
Speciální zkoušky z vodní práce  
Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen  
Klubové podzimní zkoušky ohařů(Klub krátkosrstý ohař ČR)se zadáním CACT   
Lesní zkoušky malých plemen  
Barvářské zkoušky malých plemen  
Zkoušky v bezkontaktním norování 
Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen  
Zkoušky vloh ohařů a malých plemen 
Speciální zkoušky z vodní práce  
Mezinárodní Field Trial retrieverů – kachna se zadáním CACIT, CACT 
Lesní zkoušky malých plemen 
Barvářské zkoušky malých plemen 
Všestranné zkoušky ohařů a malých plemen  
Barvářské zkoušky honičů 
Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen 
Klubové barvářské zkoušky honičů se zadáním CACT – Memoriál Dr.Urbana 
Zkoušky vloh ohařů a malých plemen 
Předběžné zkoušky barvářů  
Zkoušky pro myslivecké hospodáře  

 
Poznámka : Místa konání všech zkoušek psů budou zveřejněna v dostatečném                      
                     časovém předstihu. 

 

 


