Retriever klub CZ
pořádá

Working testy retrieverů E, L
Senior working testy
3.8.2013: E,L - v honitbě MS Nosislav, okres Brno – venkov
4.8.2013: Senior WT – v honitbě MS Nosislav, okres Brno venkov
Pořadatel zkoušek(v zastoupení RK CZ): Petr Bárta
Pokladník: Eva Dragolovová
Rozhodčí: M. Tomcová, J. Hermannová
Veterinární dozor: bude upřesněn

Program (časy vyhodnocení závisí na počtu psů):
sobota:
8:00 –8:30
8:30
9:00
13:30
17:00

sraz účastníků v myslivně MS Nosislav
veterinární prohlídka psů
zahájení zkoušek třídy E, přesun do honitby
zahájení zkoušek třídy L, přesun do honitby (sraz účastníků nejpozději
hodinu před začátkem)
vyhodnocení zkoušek a vyhlášení výsledků

neděle:
8:00-8:30
8:30
9:00
14:00

sraz účastníků v myslivně MS Nosislav
veterinární prohlídka psů
zahájení Senior WT
vyhodnocení zkoušek a vyhlášení výsledků

Účastnický poplatek:
Zkoušky WT třída E, L:

450 Kč pro člena RK CZ
650 Kč pro nečlena RK CZ
Senior WT:
300 Kč pro člena RK CZ
450 Kč pro nečlena RK CZ
se hradí bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet RK CZ č. 146534339/0800
variabilni symbol = členské číslo (jen u členů RK CZ), spec. symbol 5003082013.
Doklad o zaplacení je nutné odeslat i s přihláškou!!

Přihláška:
Vyplňte online na www.retriever-klub.cz (nezapomeňte napsat třídu – E, L). Pouze ve
vyjímečných případech pošlete poštou čitelně vyplněnou přihlášku včetně kopie dokladu o
zaplacení a spolu s kopií průkazu původu psa na adresu: Petr Bárta, Krefty 311, 691 64
Nosislav nebo na e-mail: zkousky@rkcz.cz.
Uzávěrka přihlášek je 28. 7. 2013.

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 a zkouší se dle platného zkušebního řádu RK
CZ. Volné pobíhání psů mimo průběh zkoušek je zakázáno. Pořadatel neručí za
škody způsobené psem, ani za jeho ztrátu v průběhu zkoušek.
3. Vůdce psa musí mít s sebou průkaz původu psa, očkovací průkaz, doklad o
zaplacení členského poplatku na aktuální rok (členové RK CZ). Vůdce musí být
vzhledem k typu zkoušky a aktuálnímu počasí vhodně oblečen.
4. Senior WT jsou otevřeny pouze pro psy kteří nejpozději v den zkoušky dovršili
věk 8 let.
5. Senior WT jsou posuzovány podle zkušebního řádu WT, nebude se ale uplatňovat
vypadnutí za známku „0“, pes v případě známky „0“ pokračuje a je hodnocen podle
cekového součtu bodů. Disciplíny budou mít postupně zvyšující se obtížnost, není
tedy možné zařadit Senior WT do rámce některé z tříd definovaných zkušebním
řádem – vzhledem k tomu není možné výsledek Senior WT zapsat do průkazu
původu.

Pořadatel:
Petr Bárta
Krefty 311
Nosislav
691 64
Tel.: 777 794 317, e-mail: Petr.Barta@black-sky.cz

Další upřesnění:
Zahájení i vyhlášení zkoušek proběhne na myslivně a na prostoru před ní. Snídaně a oběd
bude k dispozici na myslivně. Objednávky na oběd pro účastníky, případně koronu,
přijímáme mailem u přihlášky nebo ihned při prezenci, platba bude provedena při výdeji
oběda.
Pokud potřebujete ubytování, je domluveno v Penzionu Angelika, tel.: +420 602 710 791
GPS: 49°0'14.712"N, 16°40'18.814"E. Rezervaci si provádí každý zájemce individuálně.
Myslivna MS Nosislav je
16°39'21.214"E

na ulici Vinohradská v Nosislavi, GPS: 49°0'52.480"N,

Přeji vám všem mnoho úspěchů.
Petr Bárta

