ČMKU, ČMKJ, Klub chovatelů foxteriérů ČR,
Klub chovatelů teriérů ČR ve spolupráci
s ČMMJ OMS Prachatice
a MS Hubert Malovice
POŘÁDÁJÍ

31. července 2021
BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY
(se zadáním CACT, R-CACT, CT, CCT, KV, víť. Klub. zkoušek)

Organizace zkoušek:
Sraz účastníků:

v 7.45 hodin v restauraci v Malovičkách
od 8 hodin je přejímka psů a zahájení.

Ředitel zkoušek:
Pověřená osoba:
Pořadatelé:
Rozhodčí:

Václav Fišer ml.
Nováková Iveta
členové MS Malovice a KCHF ČR
deleguje ČMKJ na návrh KCHF ČR

Všeobecná ustanovení:
1. Na zkouškách se bude posuzovat dle platného zkušebního řádu pro teriéry a jezevčíky, který je účinný
od 1.1. 2020. Na zkouškách se bude zadávat lovecká upotřebitelnost.
2. Stanovený poplatek na KBZ je 800,-Kč sleva pro členy klubů je 600,- Kč. Poplatek musí být uhrazen
s podáním přihlášky, jinak na přihlášku není brán zřetel. Poslední termín pro zaplacení a podání
přihlášky je 30. 6. 2021. Poplatek je nevratný.
3. Vůdce psa musí mít doklad o řádném očkování psa.
4. Vůdce psa se dostaví ke zkouškám včas, vhodně ustrojen s pomůckami pro vedení psa na BZ.
5. Pořadatel neručí za ztrátu psa a škody psem způsobené.
6. Zkoušek se mohou účastnit plemena FXD a FXH, z KCHT pak plemena: AUT, BDT, PRT, BRA, CR, CT,
DDT, GIT, SCT, PRT, JRT, KBT, LT, MT, NFT, NOT, PRI, SET, ST, SKY, WT, WHW, SBT. Vůdce musí
jasně prokázat totožnost psa (čtečka čipů k dispozici).
7. Ke zkouškám nebudou připuštěny háravé, březí či kojící feny a nemocní psi.
8. Na zkouškách bude udělováno čekatelství titulů CACT, R-CACT, CT, CCT dle platných předpisů ČMKU,
ČMKJ, KCHF ČR a KCHT. Udělování není nárokové
9. Na zkouškách mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může
být předmětem fotografování a záznamů s tím, že pokud si to nepřeje, může to explicitně oznámit
fotografovi
Přihlášku a kopii dokladu o zaplacení zasílejte:

Iveta Nováková, Malovice 46, 38411 Netolice
 607630483 e-mail: rytmal@seznam.cz
web: www.foxterrier.cz
číslo účtu: 701583309/0800
variabilní symbol: 0382021
zpráva pro příjemce: jméno vůdce

