
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z.s.

pořádá zkoušku

OVLADATELNOSTI PSA - ZOP
 Místo konání: Třeboň

cvičiště Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s. mapa

 Datum konání: neděle 27.11.2022

 Rozhodčí: Mgr. Dana Havlová

 Vedoucí zkoušek: Bc. Roman Bílek
e-mail: roman.bilek@canisterapie.org, mob. 725 303 543

 Startovné: 400 Kč

 Přihláška: zde

Splatné nejpozději do 18.11.2022 převodem nebo složenkou na účet č. 288610149/0300.

variabilní symbol: vaše telefonní číslo specifický symbol: 0601112022

poznámka pro příjemce: vaše příjmení majitel účtu: Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík

Do připsání platby jste vedeni pouze jako náhradníci!

Časový harmonogram:

8:00 prezence, kontrola čipů, vybírání průkazů původu, výstavních a výkonnostních průkazů

8:30 zahájení

cca 14:00 ukončení (záleží na počtu psů)
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 Všeobecná ustanovení

Účastníci zkoušek jsou povinni

• být členem některé organizace spadající pod ČMKU – bude kontrolováno (vezměte si člen. průkaz)! Členové Výcvik.
canis. sdruž. Hafík nemusí předkládat nic
• znát ustanovení zkušebního řádu
• chovat se ukázněně, řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele akce
• nesmí psa trestat ani se k němu chovat hrubě
• musí dodržovat platné veterinární předpisy i ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání
• před zahájením akce musí odevzdat průkaz původu psa nebo výstavní a výkonnostní průkaz, zaplatit startovné a to i
v případě, že se na akci nedostaví (startovné se hradí předem)
• odpovídá za škody způsobené psem, se kterým ke zkouškám nastoupil
• na akci se musí dostavit včas a musí být přítomen až do jejího závěru
• důsledně dodržovat čistotu a po svém psu uklízet exkrementy
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn
nebo ztrátu psa.
Zkoušek dle tohoto zkušebního řádu se mohou zúčastnit psi všech plemen s průkazem původu uznávaným FCI i bez
průkazu původu i kříženci.
Háravé feny se mohou akce zúčastnit pouze po předchozí dohodě s pořadatelem
a rozhodčím.
Odesláním přihlášky psovod akceptuje propozice závodu a souhlasí se zveřejněním výsledků (jméno psovoda, jméno
psa, pořadí, bodové ohodnocení) a fotografií pořízených pořadatelem, případně jím pověřenou osobou, na webu
pořadatele, na sociálních sítích
a v dalších médiích.

 Veterinární podmínky

Psi musí být klinicky zdraví s platným očkováním.
Během zkoušek musí psovodi zabezpečit své psy, tak aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému
zranění osob.
Zkoušek se mohou zúčastnit pouze psi zdraví, tělesně schopni plnit kritéria zkoušek
a splňující minimální věkovou hranici předepsanou pro určitý druh zkoušky. Vyloučeny jsou feny v druhé polovině
březosti a do 7 týdnů po porodu, dále psi, kteří se v průběhu zkoušky zranili a nemohou dále plnit ustanovení
zkušebního řádu.

 Zkušební řád naleznete ke stažení na KJ Brno (zde)
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