Retriever klub CZ
pořádá

Ověření vrozených vlastností retrieverů
20. 5. 2018
Tuhanec 11, 472 01 Tuhaň – Tuhanec

Česká Lípa, Liberecký kraj
Pořadatel zkoušek (v zastoupení RK CZ): Jindra Jansová
Pokladník: Šárka Byerová
Sbor rozhodčích: deleguje RK CZ
Veterinární dozor: MVDr. Valeš

Program:
8.00-8.30 hod
8.30-9.00 hod
9.30 hod

sraz účastníků Tuhanec 11
veterinární přejímka psů
zahájení zkoušek, přesun do honitby

Účastnický poplatek:
500,-- Kč pro člena RK CZ
700,-- Kč pro nečlena RK CZ
se hradí bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet RK CZ č. 2900706251/2010
var.symbol = členské číslo (jen u členů RK CZ), spec. symbol 4020052018.
Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno a účel platby.
Doklad o zaplacení je nutné odeslat i s přihláškou!!!
V případě neúčasti je startovné nevratné.

Přihláška:
Vyplňte přihlášku přes internetové rozhraní na webu www.retriever-klub.cz v kalendáři akcí u
detailu této akce nebo si ji stáhněte na www.retriever-klub.cz a čitelně vyplněnou včetně kopie
dokladu o zaplacení a spolu s kopií průkazu původu psa zašlete na adresu hlavního
poradce pro výkon nebo na e-mail: vycvikar@rkcz.cz.
Pokud je vůdcem dítě ve věku 12 – 15 let, pak rodiče k přihlášce připojí prohlášení, že
souhlasí s jeho účastí a na zkouškách musí být 1 rodič přítomen.
Uzávěrka přihlášek je 10. 5. 2018

Veterinární podmínky:
1. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3
písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů v platném znění - veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém
chovu. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině
a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.
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. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého
nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
3. Ke zkoušce nebudou připuštěny hárající feny, feny ve druhé polovině březosti a
feny méně než 50 dní po porodu.

4. Přejímku a kontrolu zdravotního stavu psů provede pověřená osoba. Psi, kteří
neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.

Všeobecné podmínky:
1. Zkoušky se může zúčastnit i pes mladší 10-ti měsíců.
2. Zkouší se dle platného zkušebního řádu pro OVVR RK CZ. Volné pobíhání psů
mimo průběh zkoušek je zakázáno. Pořadatel neručí za škody způsobené psem,
ani za jeho ztrátu v průběhu zkoušek.
3. OVVR se mohou zúčastnit vůdci starší dvanácti let. Je však nutná přítomnost
zákonného zástupce, na kterého je vyplněna přihláška a přiložena jím podepsaná
žádost o start nezletilého. Právní odpovědnost přebírá zákonný zástupce.
4. Vůdce psa musí mít s sebou průkaz původu psa, očkovací průkaz, doklad
o zaplacení členského poplatku na aktuální rok (členové RK CZ) a lovecké vodítko
přes rameno. Vůdce psa si může přinést vlastní předmět na aport o minimální
hmotnosti 0,5 kg. Vůdce musí být vzhledem k typu zkoušky vhodně oblečen.
5. Pořadatel a sbor rozhodčích má právo ze zkoušky vyloučit psa prokazujícího
agresivitu, a to jak vůči lidem, tak i vůči ostatním psům.

Pořadatel:
Retriever klub CZ
Nová 1268
664 34 Kuřim

Organizátor:
Jindra Jansová
Zahrádkářů 419
Praha 9 Satalice
190 15
Tel: 775 341 983
E-mail: jindra.hermannova@seznam.cz

Sponzoři:
Bracco s.r.o. Žďárec
DS Logistic s.r.o. Libštát
STAVKO Libštát

Dodatek ke zkušebním řádu OVVR platný od 1. 1. 2018
Vůdce, jehož pes bude pracovat se zvěří, si může přinést zvěř svoji. Zvěř musí být
nezávadná. O vhodnosti k použití rozhodne rozhodčí.
Při všech výše uvedených disciplínách neobstojí psi, kteří prokazatelně zvěř načínají,
nebo příliš tvrdým skusem poškozují. Pes, který zvěř načíná je hodnocen známkou nula a
na zkouškách neobstojí. Toto bude zaznamenáno rozhodčím do soudcovské tabulky.

