ČMKU, ČMKJ, Klub chovatelů foxteriérů ČR, Klub chovatelů teriérů ČR,
ve spolupráci
ČMMJ OMS Brno – venkov a MS Skalka - Blažovice
pořádají
v sobotu 5. května 2018

Klubové zkoušky vloh

Garant zkoušek za KCHF : Švanda Pavel tel. 733 294 204
Rozhodčí: deleguje ČMKJ na návrh KCHF ČR a OMS Brno -venkov

Program:
8.00 hod. – 8.30 hod. prezence a veterinární prohlídka účastníků. Sraz účastníků je na Myslivecké chatě v
Blažovicích. Začátek zkoušek v 9.00 hod.

Podmínky účasti:
1. Zkoušky se uskuteční podle platného zkušebního řádu pro ZV teriérů a jezevčíků, účinného od 1. 4.
2014.
2. Stanovený poplatek na KZV je 500,-Kč (pro členy KCHF a KCHT), pro nečleny KCHF a KCHT je
poplatek 600,- Kč. Poplatek musí být uhrazen s podáním přihlášky. Poslední termín pro zaplacení a
podání přihlášky je 30. 4. 2018. Poplatek je nevratný.
3. Psi musí být klinicky zdraví, 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. 2000
4. Vůdce psa se dostaví ke zkouškám včas, vhodně ustrojen s pomůckami pro vedení psa na ZV.
6. Pořadatel neručí za ztrátu psa a škody psem způsobené.
7. Zkoušky se konají za každého počasí. Zkoušek se mohou účastnit plemena FXD a FXH a všechna
plemena teriérů zastřešená v KCHT ČR + SBT. Vůdce musí jasně prokázat totožnost psa (čtečka
čipů k dispozici).
8. Ke zkouškám nebudou připuštěny háravé, březí či kojící feny a nemocní psi.
9. Na zkouškách bude udělován dle platných předpisů KCHF ČR Vítěz klubových zkoušek a dle
platných předpisů KCHT ČR Klubový vítěz.
Kopii dokladu o zaplacení zasílejte společně s přihláškou na:
Švanda Pavel, Kpt. Jaroše 274, 595 01 Velká Bíteš
tel: 733 294 204
číslo účtu: 701 583 309 / 0800
variabilní symbol: vaše tel. číslo
zpráva pro příjemce: KZV

email: svanda65@seznam.cz

