SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV
Slovenský poľovnícky zväz

Klubové farbiarske skúšky malých plemien
o tituly CACT, CCT, Klubový víťaz 2016
28.mája 2016
Poľovnícka spoločnosť Vajnory
(Uzávierka prihlášok: 18.mája 2016 )
Čestné predsedníctvo
Ing. Jozef Jursa, CSc., predseda KR SPZ
Ing. Jaroslav Kubaľa, predseda SKCHTaF
Pracovné predsedníctvo
Riaditeľ skúšok: Ján Panák, predseda Poľovníckej spoločnosti Vajnory
Organizačné zabezpečenie: Jarmila Laudová a členovia PS Vajnory,Stanislav Oujezdský,
výcvikár SKCHTaF
Ekonómka: Anna Cwieceková
Veterinárna služba: RVPS Bratislava
Rozhodcovia
Podľa delegovania SPZ, odbor kynológia
Program skúšok
Sobota 28. Mája 2016
07:00 Zraz účastníkov: poľovnícka chata PS Vajnory,na konci Rybničnej vo vinohradoch v
Rači
07:30 Veterinárna prehliadka
08:00 Otvorenie skúšok
16:00 Ukončenie skúšok, vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien
Prihlášky s kópiou o úhrade štartovacieho poplatku posielajte na adresu:
Stanislav Oujezdský , 900 42 Miloslavov 24, nie doporučene
Telefón: 00 421 (0) 907 708 700,e-mail: stanofox@gmail.com, vycvikar@terriers.sk

Štartovací poplatok: členovia SKCHTaF: 40,- EUR; nečlenovia: 50,- EUR
VS: 18
č.účtu: IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157
SWIFT CODE: GIBASKBX
( Slovenská sporiteľňa, Suché Mýto 8, 811 03 Bratislava )

Prihlásení účastníci sú povinní oznámiť svoju prípadnú neúčasť do termínu uzávierky
výcvikárovi klubu. Po uzávierke prihlášok sa štartovací poplatok nevracia! Prihláseným
vodičom,bude mailom potvrdená účasť na skúškach.

Skúšok sa budú môcť zúčastniť iba tí súťažiaci, ktorí budú mať uhradený
štartovací poplatok!

Všeobecné ustanovenia









Na Klubové lesné skúšky teriérov sa môžu prihlásiť psy a suky plemien teriérov
organizovaných v SKCHTaF staršie ako 12 mesiacov, zapísané v plemenných knihách
členských organizácií FCI.Na doplnenie skupiny môžu byť na skúšky pripustené aj iné
plemená,ktoré môžu tieto skúšky absolvovať.O účasti iných plemien rozhoduje
výcvikár klubu. Zo skúšok budú vylúčené psy choré a hárajúce sa sučky. Skúša sa
podľa skúšobného poriadku pre lesné skúšky malých plemien. Skúšky sú jednodňové,
počet účastníkov je obmedzený maximálne 16 psov. Psy budú prijaté podľa poradia
došlých prihlášok. Výkony psov sa ohodnocujú bodovým systémom. Na skúškach sa
udeľuje najlepšiemu jedincovi z plemena, ktorý získa I.cenu titul CACT a CCT
a druhému najlepšiemu jedincovi v plemene titul R.CACT a titul Klubový víťaz získa
pes s najvyšším počtom bodov v prvej cene a je v majetku člena SKCHTaF.
Titul klubový víťaz a CCT,môže byť udelený len psovi,ktorého majiteľ je člen
SKCHT a F.
Vodič psa, prípadne jeho zástupca, sa musí zúčastniť žrebovania. Ak sa vodič
nezúčastní žrebovania, alebo nenastúpi včas, nebude na skúšky pripustený. Pri
žrebovaní poradia psov vodič predloží doklad o úhrade poplatku za skúšky.Pred
žrebovaním sa prekontrolujú čipy resp.tetovacie čísla štartujúcich psov.
Vodič sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať so sebou zbraň,
v prípade že je držiteľom poľ. zbrane, zbrojný preukaz, poľovný lístok, preukaz
o pôvode psa a veterinárny preukaz.
Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz, v ktorom má
záznam o tom, že pes je očkovaný proti besnote, psinkovému komplexu, parvoviróze
a hepatitíde, nie menej ako 28 dní a nie dlhšie ako 1 rok pred konaním akcie.
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.

