
Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého

pořádá ve spolupráci

s Lesy České republiky

dne 17.9 -18.9.022

ve Staré oboře

Klubové HZ

Program: Sobota 17.9.022

                8,00 sraz účastníků hlavní brána Stará Obora

                8,30 veterinární prohlídka, přejímka psů

              9,00 zahájení zkoušek

            16,00 ukončení prvního dne zkoušek

Neděle 18.9.022

               8,00 zahájení druhého dne zkoušek      

         16,00 ukončení zkoušek, vyhlášení výsledků



Kontakt na pořadatele: Komárek Petr; 724 22 65 42; petr.komar@atlas.cz

Veterinární podmínky  :

 Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi

 Musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít 
platnou
               vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.

Všeobecná ustanovení:

 Zkoušky se konají za každého počasí.

 Na zkouškách se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu pro zkoušky honičů,
platného od 1.1.2020. Tento ZŘ je určen pro plemena honičů a dále pro všechna plemena, 
která nemají tyto zkoušky ve svém zkušebním řádu a splňují podmínky podle zákona č. 
449/2001 Sb.
 Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky 
pro účast na zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu pro lovecké psy 
platného od 1.1.2020  a to ve všeobecné části.
 Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude 
uveden   
               záznam o platném očkování proti vzteklině.
 Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce nebude moci prokázat 
jeho  
              totožnost.
 Sbor rozhodčích deleguje ČMMJ.

 Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.



Sponzoři:

Hlavní sponzor: Lesy České republiky – České Budějovice

MS – Vrcha, Kloužovice

Miloš Anděra – Všeteč 75, Týn nad Vl.

Poplatek za zkoušky činí: pro členy klubu ABJ za 1 psa 2900,-Kč  

                                                Pro ostatní účastníky za 1 psa 3100,-Kč

Poplatek uhraďte složenkou v co nejkratší době.

Předsednictvo:

ředitel zkoušek               ing. Miroslav Zušťak                

správce zkoušek             ing. Petr Novosad

 Rozhodčí deleguje ČMKU na návrh klubu

Bareš Bohuslav
Sedlářství

Výroba loveckých a
chovatelských potřeb

Božetice
Tel.: 737 782 006

Petr Komárek
Truhlářství

Paseka 4
391 31 Radkov

Tel.:724 226 542



Pro zájemce o ubytování! Volejte v co nejkratší době na tel.  p. Komárek :  

+ 420 724 22 65 42

     Stará obora

     49°5'48.012"N, 14°25'13.203"E


