BEAGLE CLUB ČR
pořádá ve spolupráci s
ČMMJ OMS Vyškov
a Myslivecké sdružení Švábenice
KLUBOVÉ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ
se zadáváním titulu CACT, res. CACT, Klubový vítěz

sobotu 9. září 2017

Termín konání zkoušek:

Místo: Švábenice, okr. Vyškov, myslivecká chata „LOVU ZDAR“, (GPS:49°15'37.327"N,17°7'21.684"E),
sraz mezi 8:30 - 9:00 hod, veterinární přejímka 9:00 - 9:30, 9:30 odchod do lesa a zahájení zkoušek
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Poplatek za zkoušky pro členy Beagle clubu ČR činí 900, - Kč
Poplatek pro nečleny Beagle clubu ČR činí 1200,- Kč
Poplatek zaplaťte na účet Beagle clubu ČR –, č.ú. 27 – 0482410247/0100,
Variabilní symbol – číslo zápisu přihlášeného psa, specifický symbol 6.
.
Všichni zúčastnění vůdci se bez výhrad podřizují statutu zkoušek a časovému programu zkoušek. Jsou povinni znát
ustanovení Zkušebního řádu pro BZH a být sportovně myslivecky ustrojen. Ke zkouškám nemohou být připuštěny
háravé feny a nemocní psi. Péči o psa si startující vůdce zajišťuje sám a zodpovídá za škody psem způsobené.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Psi musí být klinicky zdraví.
Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou
vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f)
veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat
podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
ZADÁVANÉ TITULY
1. Klubový vítěz barvářských zkoušek honičů
2. titul CACT bude udělen nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se umístí na 1. místě zkoušek v I. ceně
3. titul, res. CACT druhému nejlepšímu psovi nebo feně pokud získají I. cenu
Statut klubových barvářských zkoušek honičů
1. Na zkouškách se výkon psů posuzuje dle platného zkušebního řádu pro BzH
2. Pes musí zkoušky dokončit i přesto, obdržel-li v jakékoliv disciplíně známku 0
3. Na zkoušce mohou být zastoupeni i jedinci jejichž majitelé nejsou členy BC ČR, tím však nemůže být udělen
titul Klubový vítěz
4. Nejvyšší počet startujících psů ve skupině je 6
5. Vůdce si veškeré platby hradí sám
6. Návrh rozhodčích na klubové BzH BC ČR přináleží pouze pořádajícímu klubu
Případné dotazy řeší:

Lucie Kurešová
Drnovice 386
683 04

Tel: 722 028 646, mail: berunice79@centrum.cz

Přihlášky na zkoušky viz. ODKAZ, společně s kopií výpisu o zaplacení
posílejte na email: berunice79@centrum.cz

