SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV
Slovenský poľovnícky zväz
v spolupráci s MKK Patria Široké

Vás pozýva na

Skúšky odvahy v diviačom oplôtku
01. augusta 2015 po chovných brlohárskych skúškach

Široké, Motorest Branisko
Pracovné predsedníctvo skúšok:
Riaditeľ skúšok
Organizačné zabezpečenie
Ekonómka
Veterinárna služba

– Varga Jozef
– MKK Patria Široké
– Cwieceková Anna
– OVS Poprad

Rozhodcovia: Podľa delegovania SPZ

Program skúšok:
16.00 hod. – zraz účastníkov – motorest Branisko
16,15 hod. – veterinárna prehliadka psov
16,30 hod. – žrebovanie poradia psov
17,00 hod. – začiatok skúšok,
19 ,00 hod. – ukončenie skúšok, vyhlásenie výsledkov

Uzávierka prihlášok: 17. júla 2015

Štartovací poplatok: členovia SKCHTaF 15,- EUR.

VS:1 (V prípade úhrady všetkých skúšok je VS: 341, resp. je zložený s VS za príslušnú
skúšku.)
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 0011478157/0900 (Slovenská sporiteľňa, Suché Mýto 8, 811 03 Bratislava)
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157,
SWIFT CODE: GIBASKBX
Skúšok sa budú môcť zúčastniť iba tí súťažiaci, ktorí budú mať uhradený štartovací
poplatok!
Prihlášky s kópiou o úhrade štartovacieho poplatku posielajte na adresu:
Peter Čuchran, Široké 647, 082 37, nie doporučene,
Telefón: +421 (0) 905 489 682, e-mail: cuchranpeter@centrum.sk

Všeobecné ustanovenia







Na skúškach odvahy v diviačom oplôtku sa môžu prihlásiť psy a suky plemien
teriérov staršie ako 12 mesiacov, zapísané v plemenných knihách členských
organizácií FCI.
Zo skúšok budú vylúčené psy choré a hárajúce sa sučky.
Skúša sa podľa skúšobného poriadku SPZ pre skúšky duričov.
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote,
psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred skúškami,
resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny.
Psy z iných štátov musia mať PetPassport.
Majiteľ psa zodpovedá sám za škody spôsobené psom, prípadne za stratu alebo
poranenie psa. Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za stratu psa počas
skúšok.

Informácie: Peter Čuchran, Telefón +421 (0) 905 489 682, e-mail: cuchranpeter@centrum.sk

Ubytovanie
Motorest BRANISKO, chatky 10-miestne /4,4,2/
Cena ubytovania: 10 €-, noc/osoba

Požiadavky na ubytovanie zasielajte spolu s prihláškou. Prihlášku
posielajte dvojmo. Ďakujem za porozumenie.
Možnosť stravovania je blízko pri brlohu na Motoreste BRANISKO.

