SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV
Slovenský poľovnícky zväz

Vás pozýva na

Chovné skúšky v brlohárení
o titul CACT,CCT
17. septembra 2016
Alžbetin dvor
Na počesť Stanislava Oujezdského

Pracovné predsedníctvo skúšok:
Riaditeľ skúšok
– Bc. Lucia Ostrožanská
Organizačné zabezpečenie – Oko Senec
Ekonómka
– Cwieceková Anna
Veterinárna služba
– OVS Senec
Rozhodcovia: Podľa delegovania SPZ

Program skúšok:
7.00 hod. - zraz účastníkov – brloh v Alžbetinom dvore
7,15 hod. – veterinárna prehliadka psov
7,30 hod. - žrebovanie poradia psov
8,00 hod.- začiatok skúšok, prvé kolo
15,30 hod. – ukončenie skúšok, vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien

Uzávierka prihlášok: 31.augusta 2016

Štartovací poplatok: členovia SKCHTaF: 35,- EUR, nečlenovia: 45,- EUR

VS:34
Bankové spojenie:
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!
Štartovací poplatok musí byť uhradený k termínu uzávierky, uhradený štartovací poplatok
sa po termíne uzávierky nevracia !
Usporiadateľ je oprávnený k výberu psov na chovné skúšky v brlohárení!
Prihlášky s kópiou o úhrade štartovacieho poplatku posielajte na adresu:
Bc. Lucia Ostrožanská, Záhradnícka 807,925 21 Sládkovičovo, nie doporučene,
Telefón: +421 (0) 907 173511, e-mail: luciaostrožanska@centrum.sk

Všeobecné ustanovenia
-

-

Na skúškach s udeľovaním titulu CACT sa môže pes zúčastniť max. 4x, t.j. spolu max. 8
štartov, ale len do doby, pokiaľ nezíska max. 2 x CACT.
Zo skúšok budú vylúčené psy choré a hárajúce sa sučky.
Skúša sa podľa skúšobného poriadku SPZ pre skúšky v brlohárení.
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 Pet Passport.
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: Bc. Lucia Ostrožanská, Telefón +421 (0) 907 173 511, +421(0) 911 173 511 e-mail:
luciaostrozanska@centrum.sk

