
ČMKU – ČMKJ
Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů

pořádá ve spolupráci s
Lesy města Tábor, honitbou Nechyby

Rozhodčí navrhuje KCHLS a schvaluje ČMKJ

Working Test (třídy E, L, M, S)

ve dne 07. 08. 2021

Ředitel zkoušek.......................Michaela Klučinová
Pověřená osoba ……………..Michaela Klučinová
Správce zkoušek......................MUDr. Dana Slabá
Ekonom...................................Štěpán Tutter
Rozhodčí.................................Petra Buijs (AUT), Ton Buijs (NDL)

Program:

Sobota 07. 08. 2021
  8:00 h – 8:30 h sraz účastníků a registrace WT třídy E a L v honitbě
  8:30 h zahájení posuzování třídy E a L 
12:30 h – 13:00 h sraz účastníků a registrace WT třídy M a S v honitbě
13:00 h zahájení posuzování třídy M a S
17:30 h vyhlášení výsledků v restauraci

Poplatek za Working test je 1 000,- Kč a cena pro členy klubu po slevě 700,- Kč.
Poplatek lze uhradit na účet nebo hotově na místě.

Údaje pro platbu

číslo účtu......................................2300498807 /2010 
variabilní symbol..........................777
konstantní symbol........................0558
specifický symbol.........................07082021
zpráva pro příjemce......................příjmení majitele + WT Tábor

Přihláška

Přihlášky prosím vyplňte přes https://forms.gle/hWJTvYCsHj2hTEE68
nejpozději do 31. 07. 2021.

Kontaktní osoba: Kamila Píchová, tel. +420 603 161 699.

https://forms.gle/hWJTvYCsHj2hTEE68


Veterinární podmínky: 

1. Předvedení psi musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím 
průkazem dle § 6, odst. 3, písm. b veterinárního zákona nebo platným pasem zvířete v zájmovém chovu. 
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. V místě  konání  akce  se  mohou  pohybovat  jen  ti  psi,  kteří  prošli  veterinární  kontrolou  a  kteří  mají 
předepsané veterinární doklady (potvrzení o očkování proti vzteklině).

3. Háravé feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou připuštěny ke zkouškám.

Podmínky pro účast:

1. Zkoušky se konají  za každého počasí.  Zkoušek se mohou účastnit  jedinci všech plemen retrieverů.  Ke 
zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách.  
Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu pro lovecké psy.

2. Zejména  nebudou  ke  zkouškám připuštěny  háravé  feny  a  psi  nemocní!  Vůdce  musí  předložit  průkaz 
původu  psa,  očkovací  průkaz  (nebo  PET  PAS),  kde  bude  uveden  záznam  o  platném  očkování  proti  
vzteklině.  Rovněž  nebude  ke  zkouškám  připuštěn  jedinec,  jehož  majitel  nebude  moci  prokázat  jeho 
totožnost. (Čtečka pro čipované psy je v klubu k dispozici).

3. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo za ztrátu psa.
Poplatek za startovné je nevratný.

Všeobecné pokyny: 

 Překlad u angličtiny bude zajištěn v každé třídě.
 Ubytování si každý zajistí sám. 

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivých podmínek, které by ohrožovaly zdraví či život 
účastníků nebo psů, zkoušky kdykoli zrušit bez náhrady.

Místo srazu účastníků WT přímo v honitbě GPS: 49.3706186N, 14.7336519E
 

Přejeme mnoho úspěchů!
Na hojnou účast chovatelů retrieverů i příznivců myslivecké kynologie se těší pořadatelé! 
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