Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách a Moravskoslezský klub
chovatelů jagdteriérů ve spolupráci OMS Český Krumlov a MS
Vydra Dolní Dvořiště pořádají v honitbě Dolní Dvořiště
Klubové zkoušky vloh jagdteriérů.
Zkoušky se budou konat v honitbě Dolní Dvořiště.
Sraz účastníků:
Datum zkoušek:

Svatý Kámen, areál Červeného kříže
10. května 2009 v 8.00 hod.

Organizace zkoušek:
Ředitel:
Správce zkoušek:
Veterinární služba:

Jaroslav Karlík
Libor Sojka
MVDr. Pavel Honetschlager

Rozhodčí delegují chovatelské kluby.
Zkoušek se mohou zúčastnit psi a feny plemene jagdteriér, ostatní
plemena pouze v případě nutnosti doplnění skupin, kteří dosáhli v den
zkoušek deseti měsíců věku a při veterinární prohlídce byli uznáni
zdravými. Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením poplatku 400,- Kč,
členům klubu bude po úspěšném absolvování zkoušek vráceno padesát
procent startovného. Nečlenové ČMMJ platí 800,- Kč.
Účastníci zkoušek předloží při prezentaci průkaz člena ČMMJ, případně
člena klubu. Přihlášky a poplatek zasílejte na kontaktní adresu: Trost
Miroslav, Dolní Dvořiště 63, 382 72. Telefon – 728 023 454,
380 324 444.
Uzávěrka přihlášek je 18. 4. 2009.
Zkouší se podle platného zkušebního řádu vydaného 1. 1. 2008. Vůdci
předloží osvědčení, ve kterém je potvrzeno očkování proti vzteklině,
nejméně 30 dní před termínem zkoušek a ne déle než jeden rok. Pes
musí být v imunitě proti psince a parvoviróze. Háravé feny nebudou ke
zkoušce připuštěny. Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani za
případné zranění nebo ztrátu psa.
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Vůdce psa musí být řádně vybaven a myslivecky ustrojen. Přeprava
zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/92 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů s vyhláškou č.
193/2004 Sb. o ochraně zvířat při přepravě.
V případě řádně nezdůvodněné neúčasti složený poplatek propadá ve
prospěch pořadatele.
Osada Svatý Kámen se nachází v okrese Český Krumlov, směr České
Budějovice – Dolní Dvořiště /Linz/. Dále po staré cestě, před Dolním
Dvořištěm odbočka na Rychnov nad Malší, v Rychnově nad Malší
odbočka směr Tichá, Cetviny. Po dvou kilometrech poutní místo Svatý
Kámen.
Za KCHJgdtČ: Josef Soukup
Za MS Dolní Dvořiště: MiroslavTtrost
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