Miestny kynologický klub Patria so sídlom v Širokom a ŠRO –SPZ Prešov
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiada dňa 24- 25.8.2019
brlohárske skúšky

Na skúšky v brlohárení sa môžu prihlásiť psy a suky všetkých plemien brlohárov, staršie
ako 12 mesiacov, zapísané v plemenných knihách členských organizácií FCI. Zo skúšok
budú vylúčené psy choré a honcujúce sa suky.

pre plemená teriérov zastrešené v SKCHTaF so zadávaním titulov CACT,CCT

Čestné predsedníctvo:
1. Ing. Karol Lacko, PhD. - predseda ŠRR SPZ a OPK,
2. Vladimír Mihok – predseda kynologickej komisie ŠRR SPZ
3.PhDr. Miroslav Sedlák – tajomník ŠRR SPZ
Pracovné predsedníctvo:
Riaditeľ skúšok
Organizačné zabezpečenie
Ekonóm
Veterinárna služba

- František Čuchran st.
- členovia MKK
- JUDr. Peter Tobiaš
- RVaPS Poprad

Program skúšok:
24.8.2019 7,00 hod.- zraz účastníkov
7,15 hod. – veterinárna prehliadka psov
7,30 hod. - žrebovanie poradia psov
8,00 hod – začiatok skúšok,
15,00 hod. – ukončenie skúšok, vyhlásenie výsledkov,
25.8.2019 7,00 hod.- zraz účastníkov
7,30 hod. - žrebovanie poradia psov
8,00 hod – začiatok skúšok,
15,00 hod. – ukončenie skúšok, vyhlásenie výsledkov,
Uzávierka prihlášok: 31.7.2019
Prihlášky zasielajte na adresu: František Čuchran st. Široké č.278, 082 37
tel:0908 984399
tel./ fax 051/7911747
email: ptobias@stonline.sk
Rozhodcovský zbor deleguje SPZ.

Pre plemená organizované v Slovenskom klube chovateľov teriérov a
foxteriérov je možnosť zadania titulu CACT a CCT. CACT, CCT dostane
najlepší v plemene, ktorý skončí v I.c. Prví traja z plemien zastrešených
v SKCHTaF dostanú pohár. Kontakt pre členov SKCHTaF: Peter
Čuchran 0905 489 682
Skúšky psov sú jednodňové. Skúšať sa bude iba pri jednom brlohu, počet účastníkov je
obmedzený na maximálne 25 psov. Psy budú prijaté podľa poradia došlých prihlášok.
Prijatie sa účastníkom oznámi. K prihláške je potrebné doložiť fotokópiu preukazu psa.
Pri veľkom počte prihlásených psov výber urobí komisia určená usporiadateľmi.
Vodič prijatého psa na skúšky môže priniesť líšku, ktorú musí nahlásiť pri podaní
prihlášky. Líška musí spĺňať veterinárne kritéria tak, ako prijatý pes na skúšky. Poplatok
za líšku je 30€, bude vyplatený po skúškach.
Všetci vodiči psov prijatých na skúšky ( prípadne ich zástupcovia ) sa musia zúčastniť
žrebovania. Ak sa nezúčastnia žrebovania alebo nenastúpia včas, nebudú na skúšky
pripustení.
Majiteľ psa pri veterinárnej prehliadke predloží veterinárny preukaz psa, v ktorom musí
byť potvrdené očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze staršie nie viac ako 1 rok
a nie menej ako 1 mesiac, nepochádza z oblasti nákazlivých chorôb prenosných na
mäsožravce a veterinárnym lekárom potvrdený dobrý zdravotný stav psa. Všetci
účastníci musia mať osvedčenie potvrdené veterinárnym lekárom nie staršie ako 3 dni..
Majiteľ sa stará o kŕmenie psa sám a ručí za škody spôsobené psom. Usporiadateľ
nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa. Psy , ktoré sa neskúšajú, musia byť
uviazané alebo umiestnené v kotercoch aspoň 50 m od brloha.
Na skúškach sa psy posudzujú podľa platného skúšobného poriadku pre skúšky
v brlohárení.

Protest proti výroku rozhodcu sa spoplatňuje sumou 20 €. O proteste sa koná až po
zaplatení poplatku.
Výsledky skúšky a hodnotenie psa sa zaznamená do preukazu o pôvode psa.
Na skúškach sa môže zúčastniť len kvalifikovaná verejnosť, musí sa však podriadiť
pokynom usporiadateľov a v blízkosti brloha musí zachovať pokoj. Pri brlohu je
zakázané fotografovanie a filmovanie.
Štartovací poplatok pre účastníkov je 40 € za každého prihláseného psa. Poplatok je
potrebné uhradiť súčasne s podaním žiadosti, alebo po dohode s organizátormi pri zápise
osobne, alebo poštovou poukážkou na adresu: František Čuchran Široké 278, 082 37
Špecifický symbol SPKP psa,
Kópiu potvrdenia o zaplatení pripojiť k prihláške s uvedením mena psa a vodiča.
Stravovanie a občerstvenie je pri brlohu zabezpečené na Motoreste BRANISKO, majiteľ
psa po zaplatení štartovného obdrží bezplatne 2 stravné poukážky na obedové menu
na oba súťažné dni.
Ubytovanie: Motorest BRANISKO, chatky 10-miestne/4,4,2/.
Cena ubytovania: 16 €,- noc/osoba s raňajkami.
Pes na chatke 6€ noc.
Požiadavky na ubytovanie zasielajte spolu s prihláškou.

Miestny kynologický klub Patria v Širokom
Šarišská regionálna organizácia – SPZ Prešov

Umelý brloh – Motorest BRANISKO 24 - 25.8.2019

