Retriever klub CZ
pořádá
OVĚŘENÍ VLOHOVÝCH VLASTNOSTÍ
retrieverů
dne 16.května 2010
v campu Velkopařezitý (Řásná u Telče)
___________________________________________________________________________
Ředitel zkoušek :
Pořadatel zkoušek :
Pokladník zkoušek:
Rozhodčí:
Veterinární služba :

Radim Sieber
v zastoupení RK CZ Iva Sieberová
hl.poradce pro výkon RK
Iva Sieberová
bude zajištěn

Program :
08,00 - 08,45
08,45 - 09,00
09,00
14,00

sraz účastníků v campu Velkopařezitý (Řásná u Telče)
veterinární prohlídka
zahájení zkoušek
předpokládané ukončení zkoušek a vyhlášení výsledků

Podmínky účasti:
1.

Zkoušky jsou pořádány pro všechna plemena retrieverů a konají se za každého počasí.

2.

Startovné za psa 400,-Kč. člen RK, 600,-Kč ostatní. Platbu za zkoušky zašle účastník zkoušek
bankovním převodem nebo složenkou typu A na konto RK CZ. Číslo účtu: 0146534339/0800 spec.s.
5016052010. Doklad o zaplacení musí být přiložen k přihlášce.

3.

Přihlášky na formuláři běžně dostupném na každém OMS nebo staženém z http://www.retriever-klub.cz
zasílejte společně s kopií stvrzenky o zaplacení stanoveného poplatku do uzávěrky 10.5.2010 na mail:
zkousky@rkcz.cz, nebo adresu hl.poradce pro výkon RK.

4.

V případě neúčasti je startovné nevratné.

5.

Hl. poradce pro výkon oznámí zájemcům o OVVR účast či změny.

6.

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 veterinární lékař do 9.00 hodin.
4) Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.

Všeobecné pokyny
- bude posuzovat podle zkušebního řádu pro OVVR
- vůdce musí být vybaven: vodítkem přes rameno, průkazem původu psa, očkovacím průkaze
- odpovídajícím způsobem ustrojen

Pořadatel :
Iva Sieberová
Palackého 42
67401 Třebíč
Tel. 608 847675, e-mail: odsyenitovychskal@volny.cz

