RETRIEVER KLUB CZ
POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S MS BUCHLOVICE A Úřadem městyse BUCHLOVICE

OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOSTÍ RETRIEVERŮ
V neděli, dne 23.5.2010
Sraz před lázeňským domem Lázní Leopoldov v Buchlovicích – Smraďavka v 8.30 hod.
Vrchní rozhodčí:
Rozhodčí:
Veterinární dozor:
Organizační zajištění:

Milan Hampl
- Buchlovice
ČMMJ Uherské Hradiště
Milan Doktor
- Lipov
RK CZ
veterinář z veterinární kliniky Mařatice KVS Zlín
Milan Doktor
RK CZ

Všeobecné podmínky:
Zkoušky se konají za každého počasí. Tomu je nutno přizpůsobit oblečení vůdce. Zkouší se dle platného zkušebního řádu.
Vůdce by měl být vybaven atrapou, těžkou minimálně 0,5 kg, pro zkoušku aportování v poli a z vody, na kterou byl pes cvičen.
Pokud cvičíte přímo na pernatou nebo srstnatou a máte možnost zvěř přivézt s sebou, je to žádoucí a bude to vítané. Myslivci
– zbraň a patrony s sebou!
Veterinární podmínky stanovené Krajskou veterinární správou jsou v rozsahu shodném s účastí na národní výstavě psů.
Veterinární přejímku psů provede ve stanovené době soukromý veterinář, kterého zajistí pořadatel.
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Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata, v němž bude uveden záznam o
provedeném očkování proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno
základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené
výrobcem předchozí očkovací látky a zároveň nesmí být očkování starší jednoho roku. Dále pak originálem průkazu
původu - musí být podepsán chovatelem (přední strana PP) a majitelem (zadní strana PP).
Není uvažována zahraniční účast.
Klece pro přepravu zvířat, pokud jsou používány, musí být zajištěny proti vypadávání trusu a vytékání moče.
Po dobu OVVR musí být zajištěn úklid prostorů, na nichž probíhá a zvířatům musí být věnována náležitá péče.
Umístění, pohyb a manipulace se zvířaty v prostorách OVVR se musí dít způsobem, vylučujícím v maximální míře poranění
návštěvníků, soutěžících, pořadatelů nebo zvířat navzájem.
V místě konání OVVR nesmějí být zvířata, která neprošla veterinární kontrolou a nemají předepsané veterinární doklady.
Pořadatel OVVR zodpovídá za organizační opatření, která tuto podmínku zajišťují.
Státním veterinárním dozorem pověřenému veterinárnímu lékaři musí být umožněn řádný výkon činnosti za asistence
pořadatelů a předložen katalog OVVR.
Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí zúčastnit akce.
Při přejímce psů bude k dispozici i čtecí zařízení identifikačních čipů.

Při této kynologické akci je nutno dodržet ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.
Místo a čas srazu je nutno dodržet, jelikož bude následovat společný přesun do honitby, kde se budou zkoušky konat.
Podmínkou účasti na zkouškách je zaplacení poplatku 400,00 Kč – člen a čekatel RK CZ. Nečlen klubu platí 600,00 Kč za psa.
Poplatky zasílejte na účet RK CZ - 146534339 / 0800, VS: 5023052010, Retriever klub CZ - U Náhonu 49, 154 00,
Praha 5 Holyně

Vyplněnou přihlášku ke zkouškám zasílejte na adresu: Milan Doktor, Padělský Mlýn 283, 69672 Lipov, kontakt - 604968975,
mdoktor1@seznam.cz

Uveďte, prosím, na přiloženou přihlášku Vaše telefonní číslo, popřípadě jiný kontakt.
Uzávěrka přihlášek 9.5.2010
Kontaktní adresa: Milan Doktor
Padělský mlýn 283
696 72 Lipov
tel.:
518338289
mobil:
604968975
e-mail:
mdoktor1@seznam.cz
Příloha: přihláška
PS: Dá se zajistit na základě žádosti i pobyt. Strava v restauraci lázeňské budovy.
Samotné zkoušky budou prováděny na louce u lázní, chování po výstřelu bude zkoušeno taky na louce, aport z vody bude
zkoušen na přehradě Smraďavka (v místě pláže u střelnice), disciplína aportu a dohledávky zvěře (dumy), bude provedena ve
vyšším porostu na louce nad vodní plochou.

