
 

 

 

Retriever klub CZ 

 
Pořádá 

 

Working testy retrieverů E, L, M, S 
 

Datum: 25.-26. 2. 2023 
Místo konání: Panská lícha Brno 

 
 
Pořadatel zkoušek (v zastoupení RK CZ): Jana Jakubů 
Sbor rozhodčích: Rita Kökény, Salvatore Zappavigna 
Veterinární dozor: MVDr. Slavomír Hladík 
 
 
Program:  sobota – 25. 2. 2023 
8:15 registrace účastníků třída E – Newcomer class 
8:45 zahájení třídy E – Newcomer class 
13:00 registrace třídy L – Beginner class 
13:30                       zahájení třídy L – Beginner class 
16:30   vyhlášení výsledků 
 
Program:  neděle – 26. 2. 2023 
8:15 registrace účastníků třída M – Novice class 
8:45 zahájení třídy M – Novice class 
13:00 registrace třídy S – Open class 
13:30                       zahájení třídy S – Open class 
16:30   vyhlášení výsledků 
 
Místo srazu: https://goo.gl/maps/uSZsZT2F2gYMphyq5 
 
Uzávěrka přihlášek je do 17. 2. 2023. Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového 
harmonogramu dle počtu přihlášených psů. Každý startující pes projde veterinární 
přejímkou.  

 
 
Účastnický poplatek: 
 
Třídy E, L, M a S: 700,00 Kč pro člena RK CZ / 1000,00 Kč pro nečlena RK CZ nebo 
30,00 EUR pro člena RK CZ / 40,00 EUR pro nečlena RK CZ. 
 
Uhraďte prosím bankovním převodem:  
-  korunové platby na účet RK CZ č. 2900706251/2010 , variabilní symbol = členské číslo 
(jen u členů RK CZ) / 0000 u nečlenů, spec. symbol 5025022023,   
 
-  platby v EUR na účet RK CZ č. 2400706255/2010 variabilní symbol = členské číslo (jen 
u členů RK CZ) / 0000 u nečlenů, spec. symbol 5025022023 IBAN: CZ 2120 1000 0000 
2400 7062 55 
SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX 

https://goo.gl/maps/uSZsZT2F2gYMphyq5


 

 

Název účtu příjemce: Občanské sdružení Retriever klub CZ; Adresa příjemce: U náhonu 
49/13, 154 00 Praha 5  
Banka: Fio banka, a.s.;  
Adresa banky: V Celnici1028/10, 117 21 Praha 1  
   
Pro stanovení výše startovného je směrodatné členství v RK CZ majitele psa, nikoli 
vůdce!!  
 
Kopie dokladu o zaplacení startovního poplatku musí být přiložena k přihlášce. Přihláška 
bude zaregistrována pouze po zaplacení a doložení startovního poplatku.  
Bez doložení dokladu o zaplacení startovného nebudete zařazeni na startovní listinu.  
 

V případě neúčasti je startovné nevratné.   
V případě odhlášení psa před termínem uzávěrky bude startovné vráceno s 
administrativním poplatkem ve výši 125,00Kč/ 5,00 EUR. 
 

 
Přihláška:  
 
Vyplňte přihlášku přes internetové rozhraní na webu www.retriever-klub.cz v kalendáři akcí 
u detailu této akce. Pozor, akce je z technických důvodů uvedena tak, že každá třída má 
svoji akci.  
Pokud je vůdcem dítě ve věku 12 – 15 let, pak rodiče k přihlášce připojí prohlášení, že 
souhlasí s jeho účastí a na zkouškách musí být 1 rodič přítomen. 
 

 
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 být 
doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a 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, feny ve druhé polovině březosti 
a feny méně než 50 dní po porodu. 

4. Veterinární péče zajištěna, viz „veterinární ordinace v případě první pomoci“.  
 
 

Veterinární ordinace v případě první pomoci 
MVDr. Slavomír Hladík, +420 547 241 113, pohotovost: +420 777 679 000 

Všeobecné podmínky:  
 

1. Na zkouškách se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu RK CZ  
pro WT retrieverů. 

2. Pes v den zkoušek musí splňovat podmínku minimálního věku 10 měsíců. 
3. Vůdce psa musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá 

zvířata, kde bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.  
4. Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho 

http://www.retriever-klub.cz/
tel:+420%20547%20241%20113


 

 

totožnost (jedinec označen viditelným tetováním nebo čipem) 
5. Sbor rozhodčích deleguje RK CZ na návrh pořadatele.  
6. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. 
7. Volné pobíhání psů mimo průběh zkoušek je zakázáno. 
8. Pořadatel a sbor rozhodčích má právo ze zkoušky vyloučit psa prokazujícího 

agresivitu, a to jak vůči lidem, tak i ostatním psům. 
9. Vůdce musí být vzhledem k typu zkoušky vhodně oblečen.   
10. Vůdce psa musí mít doklad o zaplacení členského poplatku na aktuální rok 

(členové RK CZ). 
11. Zasláním přihlášky startující souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu 

s GDPR. 
12. U každého rozhodčího je k dispozici česko-anglicky mluvící steward. 
 

 
 

Pořadatel: 
 
Retriever klub CZ 
Nová 1268, 664 34 Kuřim 
 

Organizátor: 
 
Jana Jakubů 

Nejedlého 1, 638 00 Brno 
Tel: +420 772 491 294      
E-mail: janajakubu@gmail.com 

Přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na vás!                                           

mailto:janajakubu@gmail.com

