Retriever klub CZ a OMS Rokycany
pořádají

Všestranné zkoušky přinášení retrívrů
se zadáváním titulu CACT v každém plemeni

23.-24.10.2010 Kařez
Ředitel zkoušek: Jiří Koudelka
Pořadatel zkoušek(v zastoupení RK CZ): Správce zkoušek: Ing. Vladimír Melion
Pokladník:
Sbor rozhodčích: deleguje ČMMJ
Veterinární dozor: pověřený veterinární lékař

Program:
23.10.2010
8:30
9:15
9:30
17 hod.

sraz účastníků Lovecká chata MS Kažez - Borecký vrch
veterinární prohlídka psů
zahájení zkoušek, přesun do honitby
ukončení prvního dne

24.10.2010
8:30
16hod.
18 hod.

sraz účastníků Lovecká chata MS Kažez - Borecký vrch a zahájení
druhého dne
ukončení zkoušek
vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Startovné:
1200,-- Kč pro člena RK CZ
1800,-- Kč pro nečlena RK CZ
se hradí bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet RK CZ č. 146534339/0800
var.symbol = členské číslo (jen u členů RK CZ), spec. symbol 50231010.
Doklad o zaplacení je nutné odeslat i s přihláškou!!
Na místě se bude vybírat poplatek za zvěř 200,-- Kč a vůdce bez zbraně zaplatí za střelce
100,-- Kč.
V případě neúčasti je startovné nevratné.

Přihláška:
Stáhněte si ji na www.retriever-klub.cz a čitelně vyplněnou včetně kopie dokladu o
zaplacení a spolu s kopií průkazu původu psa zašlete na adresu: Radim Sieber,
Palackého 42, 67401 Třebíč nebo na e-mail: zkousky@rkcz.cz.
Uzávěrka přihlášek je 18.10.2010.

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

Všeobecné podmínky:
1. Pes v den zkoušek musí splňovat podmínku minimálního věku 10 měsíců.
2. Zkoušky se konají za každého počasí.
3. Na zkouškách se bude posuzovat podle příslušného zkušebního řádu pro retrievery
platné od 1.1.2008. Na zkoušce při získání I.ceny může být nejlepšímu jedinci
každého plemene přiznán titul CACT, druhému jedinci v I.ceně pak res. CACT.
4. Volné pobíhání psů mimo průběh zkoušek je zakázáno. Pořadatel neručí za škody
způsobené psem, ani za jeho ztrátu v průběhu zkoušek.
5. 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 musí být vzhledem k typu zkoušky vhodně oblečen.

Pořadatel:
Retriever klub CZ
Správce zkoušek: Ing Vladimír Melion
Cekov 5, 338 08 Zbiroh
Tel: 604708641
E-mail: baron(zavinac)bestbaron(tecka)cz
Lovecká chata MS Kařez stojí na kraji rybníka vlevo od státní silnice 605 asi 1 km od obce
Kařez směrem na Rokycany .
Doporučená trasa: Po dálnici D5, exit 41, vlevo směr Kařez po státní s. 605, asi 2km,
projet Kařez, asi 1km za Kařezem VLEVO na polní cestu, 300m lov. chata. GPS:
49°48'42.84"N; 13°45'52.45"E.
Přihláška ke stažení: http://www.retriever-klub.cz/rk_download/prihlaska_zkousky.pdf
Občerstvení po celý den v místě zajištěno.

