
KLUB CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ, z.s.
pořádá

   

WORKING TESTY
pořádané v rámci Víkendu s bearded colliemi

   

10. července 2016
Kynologické cvičiště Jihlava

GPS: 49.406771, 15.633018
  

Pro bearded collie dle zkušebního řádu UK Bearded Collie Club.
Zkušební řád naleznete na www.beardedcollie.cz v sekci Working testy.

 

  

Rozhodčí: Frances Chapman-King /UK (ch. st. Strathcarra)
Uzávěrka přihlášek: 20. června 2016 nebo do naplnění kapacity (30 psů)
    

Jakého psa mohu přihlásit?
Zkoušky se může zúčastnit jakýkoliv pes člena klubu, ale diplomy a medaile jsou udělovány pouze 
bearded colliím s PP. Věkový limit není nijak omezen, pes ale musí splňovat veterinární podmínky 
akce. Háravé feny nesmí během posuzování ostatních psů vstoupit na cvičební plochu. Majitel háravé 
feny oznámí tuto skutečnost rozhodčímu a ten ji posoudí až po skočení posuzování ostatních psů. 
 

Jaké musí můj pes a já splnit podmínky? 
Tyto zkoušky jsou určeny pouze pro členy Klubu chovatelů bearded collií, z. s., případně členy 
zahraničních klubů zabývajících se chovem bearded collií. Psi, kteří bez provokace útočí na lidi nebo 
ostatní psy, budou diskvalifikování. Účastníci zkoušek jsou zodpovědní za to, že své psy budou mít pod 
kontrolou. 
 

Cena za jeden working test: 180 Kč (Podrobnosti k platbě najdete v přihlášce.)
  

Předem se platí pouze jeden working test, pokud ho pes úspěšně složí a majitel chce 
postoupit do vyššího stupně, zaplatí další test na místě. Na přihlášku uveďte však všechny 
testy, které plánujete se svým psem složit. 
 

Vyplněné přihlášky posílejte na e-mail: paja.dohnalova@seznam.cz
Případné dotazy budou zodpovězeny na tomtéž e-mailu organizátorkou akce Pavlínou Dohnalovou.
 

Doklady k účasti na working testech
● očkovací průkaz

 

Seznam přihlášených psů a jejich majitelů bude po uzávěrce zveřejněn na klubových
internetových stránkách.

 

Veterinární podmínky
Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) 
nebo platný pas. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 
Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Tyto doklady musí obsahovat záznam o platném očkování proti 
vzteklině, tzn. ve stáří od 3 do 6 měsíců zvířete po 21 dnech ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, 
anebo ode dne přeočkování v případě, že očkovací látka byla podána během doby platnosti předchozí očkovací 
látky. Psi musí být v imunitě proti psince, parvoviróze a infekční hepatitidě. Toto se týká i psů, kteří se akce přímo 
neúčastní, ale jsou v místě akce přítomni. Akce se smí zúčastnit jen zvířata, která prošla veterinární přejímkou a 
splňovala určené veterinární podmínky.

mailto:paja.dohnalova@seznam.cz
http://www.beardedcollie.cz/
file:///C:/Users/Dan/Downloads/

