ČMKU - ČMKJ – ČPSK pořádají
ve spolupráci s OMS Chomutov
ve dnech 5.8. – 7. 8.2022
ve Vysočanech u Chomutova

Mezinárodní Field Trial a DERBY pro anglické ohaře
se zadáním čekatelství CACIT, res. CACIT pro všechna plemena anglických ohařů.
Obě soutěže budou probíhat v páru.
Sraz účastníků:
v 8:00 hodin – Hotel a restaurace U svatého Václava, Vysočany u Chomutova,
www.hotelusvatehovaclava.cz
Termíny pro uzávěrku přihlášek:
27.7.2022 - změny přihlášek v den konání do 7:00 hod.
Přihláška je platná doručením a zaplacením startovného. K přihlášce připojte fotokopii průkazu
původu psa/feny.
Adresa pro zaslání přihlášek:
Vladimíra Dvořáková, ekonom@pointer-setter.cz
Poplatky/startovné:
- pro členy ČPSK a současně při platbě předem na účet: 35-340490237/0100 ve výši 500,- Kč,
- pro nečleny ČPSK nebo při platbě na místě v hotovosti 750,- Kč (30EUR)
Kontakt na pořadatele:
Vladimíra Dvořáková, tel. +420 602 171 513, ekonom@pointer-setter.cz
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.
- Zkoušky se konají podle Mezinárodního zkušebního řádu F.C.I. - Field Trial pro britské ohaře
- letní typ.
- 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.
- 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.

