ČMKU - ČMKJ

Klub chovatelů bretaňských ohařů z.s.
pořádají ve spolupráci

s majiteli honitby Kněžice
dne 25-27.8.2017 v Jablonné v Podještědí

Mezinárodní Field trial (letní)
CACT,CACIT
Posuzování proběhne podle mezinárodních zkušebních řádů FCI
pro letní FT
Akce se mohou zúčastnit všechna plemena skupiny VII. FCI – ohaři
Vypsané soutěže: FT solo – pro kontinentální ohaře, FT solo a FT double pro britské ohaře, Derby
solo pro kontinentální i britské ohaře. Čekatelství CACT, res. CACT, CACIT, res. CACIT může být
zadáno všem plemenům britských i kontinentálních ohařů
Ředitel soutěže: Jiří Černý
Správce soutěže: Ing. Pavel Mareš

Program:
pátek 25.8.2017
18.00 slavnostní zahájení na hradě Lemberk
sobota 26.8. a neděle 27.8.2017
8.00 - 8.30 sraz účastníků v penzionu Lemberk. veterinární kontrola
8.45
zahájení
9.00
odjezd do honitby
17.00
končení, vyhlášení výsledků
Doprovodný program:
v sobotu v 18.30 Svatohubertská mše v Bazilice sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí
prodejní výstava replik historických terčů a další...
Uzávěrka přihlášek 10.8.2017
Kontaktní osoba, pověřená osoba:
Ing. Pavel Mareš, tel. 777 019 710, 775 955 705, email: n.b.sheram@gmail.com
Startovné:
1 den za prvního psa 600 Kč, za druhého a dalšího psa stejného majitele 550 Kč,
oba dny 1000 Kč, za druhého a dalšího psa stejného majitele 800 Kč,
startovné je nutné uhradit na účet 115- 4610800257/0100, vedený u KB Varnsdorf
VS: telefonní číslo, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psa.
V ceně přihlášky je oběd a nápoj.
Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s dokladem o zaplacení na email: n.b.sheram@gmail.com

Veterinární podmínky:
• Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví.
• Zúčastnění psi 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, soutěže se konají za každého počasí.
• Na zkouškách, soutěžích se bude posuzovat podle platného řádu FCI pro letní FT
• Na soutěži se nezadává lovecká upotřebitelnost.
• Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde
bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.
• Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost
(jedinec označen viditelným tetováním nebo čipem).
• Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.
• Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
• Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI,ČMKU,ČMKJ a
chovatelského klubu.
Souřadnice:
• Penzion Lemberk - 50.7778853N, 14.7880006E
• Hrad Lemberk - 50.7778853N, 14.7880006E
Možnosti ubytování:
http://penzionlemberk.cz/
http://www.penzionsportturia.cz/cs/
http://www.ubudulinka.cz/
Objednávky ubytování v těchto penzionech výhradně přes A. Marešovou, tel. 777 019 710
Možnost psů na pokojích

