korespondenční adresa: Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4 - Chodov

ČMKU - ČMKJ –
název chovatelského klubu
pořádají ve spolupráci

s ( název OMS ) ................ a ............................( sdružení, honitba atd – nemusí být uvedeno).
dne .........
v (sídlo zkoušek) .........................................................
.....................................................................................................................................
název zkoušek (soutěže )
se zadáním čekatelství (CACIT, r.CACIT,CACT, res.CACT, eventuálně čekatelství klubového šampionátu) a
titulů (např. Klubový vítěz)
Seznam plemen, kterým je možno zadat čekatelství a tituly:
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..
Program( časový harmongram, kdy a kde je zahájení a předpokládané vyhlášení výsledků):

Termíny pro uzávěrku přihlášek :......................................................................................................................
Adresa pro zaslání přihlášek.:..............................................................................................................................
Poplatky/startovné ( kolik a způsob platby).........................................................................................................
Kontakt na pořadatele :.......................................................................................................................................

Veterinární podmínky:
• všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi
• musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou
vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.
• psi pocházející 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
Všeobecná ustanovení
• Zkoušky se konají za každého počasí.
• Na zkouškách se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu pro ( název ZŘ např teriéry a
jezevčíky atd).
• Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na
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•
•
•
•
•

zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu pro lovecké psy.
Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude uveden záznam
o platném očkování proti vzteklině.
Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce nebude moci prokázat jeho totožnost.
Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ
Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.

Zařazení dalších informací (spojení, rozhodčí, informace o místě,systém výběru startujících, sponzoři atd) je
na pořadateli

