Retriever klub CZ ve spolupráci s OMS Mladá Boleslav
pořádá
IV. ročník Mezinárodní soutěž retrieverů
v honitbě MS Houštka
se zadáním titulu CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT
ve dnech 1-3.10.2010

Ředitel zkoušek :

p. Pavel Šťovíček

Pořadatel zkoušek :

v zastoupení RK.CZ p. Jaroslav Mach

Pokladník zkoušek:

p. Marie Machová

Hlavní rozhodčí :

Jaroslav Dostál

Veterinární služba :

MVDr. Brož

Program :
1.10.2010
pátek

18.00 - 18.30 hod.
18.30 - 19.00 hod.
19.00 - 19.30 hod.
19.30 - 20.00 hod.

2.10.2010
sobota

8.00 – 9.00 hod.

3.10.2010
neděle

presentace hotel Jizera Otradovice
porada rozhodčích
zahájení soutěže a veterinární prohlídka
rozlosování zkoušek

9.00 – 16.00 hod.
18.00 hod.

slavnostní zahájení – socha sv. Huberta v
Hlaveneci
posuzování v honitbě
přátelské posezení příznivců lovecké kynologie

8.00 - 15.00 hod.
15.00 - 16,30 hod

posuzování v honitbě
vyhlášení výsledků

Podmínky účasti:
1. Zkoušky jsou pořádány pro všechna plemena retrieverů, kteří se nominovali
v roce 2009 na všestranných zkouškách
2. V případě neúčasti či odřeknutí účasti, nastupuje další soutěžící z pořadí
nominovaných

3. konají se za každého počasí.
4. Na zkouškách se bude posuzovat podle zkušebního řádu pro retrievery platné od
1.1.2008. Na Soutěži může být přiznán t\tul CACIT, res.CACIT, CACT a
res.CACT
5. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
Veterinární podmínky:
1) Psi musí být klinicky zdraví a nebudou připuštěny háravé feny
2) 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.
3) Veterinární přejímku psů provede od 19.00 do 19.30 hodin dne 1.10.2010
veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel svodu.
4) Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce
zúčastnit.
Všeobecné pokyny
- sraz ůčastníků hotel Jizera, Otradovice
- zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ.
- vůdce musí být vybaven :
vodítkem přes rameno,
průkazem původu psa,
očkovacím průkazem,
- znalost zkušebního řádu a odpovídající ústroj se předpokládá
- u vůdců s platným loveckým lístkem a zbrojním průkazem není vyžadováno nesení
zbraně, pokud zůstanou ubytováni v místě zkoušek. Střelci budou zajištěni pořadatelem
za poplatek 100,- za oba dny.
- poplatek za zvěř bude hrazen na místě v hodnotě 200,- Kč
- v případě neúčasti je startovné nevratné

Ubytování: je předjednáno pro účastníky soutěže v hotelu JIZERA. Nachází se v obci
Otradovice v těsné blízkosti Staré Boleslavi. http://www.hoteljizera.cz/. Výborné
posezení, jídlo a naše pesany budou akceptovat. Pro zachování čistoty vezměte pod
pejsky deky.

GPS: 50°12'23.77”N 14°44'46.05”E

Další informace o organizaci zkoušek poskytne:
Jaroslav Mach Stará Boleslav Vestecká čp. 1096,  774508281

Přejeme mnoho úspěchů!
Na hojnou účast chovatelů retrieverů i příznivců myslivecké kynologie se těší
pořadatelé !

