Českomoravský klub chovatelů barvářů,
oblast č. 7
ve spolupráci s

ČMMJ OMS v Chomutově
pořádá

v sobotu 15. října 2011
Klubové předběžné zkoušky barvářů na Lesné
v Krušných horách
Datum konání:
Místo konání:
Sraz účastníků:
Zahájení a veterinární prohlídka:
Uzávěrka přihlášek:
Účastnický poplatek zkoušek:

15. října 2011
honitba Lesná-Ládung
Horský hotel Lesná, Krušné hory
v 7.30 hodin u hotelu Lesná
1. října 2011
700,- Kč pro člena Klubu
1200,- Kč pro ostatní

Ubytování je možné zajistit v Horském hotelu Lesná na tel. čísle 602 888 164 / 476 113 040

Zkoušek se mohou zúčastnit psi bez rozdílu pohlaví plemen bavorský a
hannoverský barvář.
Zkoušky budou probíhat podle zkušebního řádu pro lovecké psy platného
od 1. 1. 2008 pro PZb.
-

Přihlášku (pro zkoušky loveckých psů) odešlete na adresu aktivisty oblasti p. Bc. Miroslava
Adama
(Miroslav Adam, K. Marxe 1685, 431 11 Jirkov, e-mail: adammira@seznam.cz)
Účastnický poplatek zaplaťte složenkou na stejnou adresu.
Kopii dokladu o zaplacení předložte v místě konání zkoušek ke kontrole.
Přihlášky po termínu budou přijaty pouze k doplnění počtu psů ve skupině.

Vůdce psa musí mít s sebou:
* Očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata se záznamem o platném očkování proti
psince, parvoviróze a vzteklině.
* Průkaz původu psa, zkušební řád a loveckou zbraň s náboji.
* Doklad o úhradě poplatku za zkoušky.
* Krmení pro psa

Veterinární službu po celou dobu soutěže zajišťuje MVDr. Klier Pavel
Vůdce psa zodpovídá za škody způsobené psem nebo svojí nekázní.
Háravé feny nebudou ke zkouškám připuštěny.
Vůdce psa musí mít myslivecký oděv.
Protest je možné podat písemně po celou dobu trvání soutěže při složení jistiny 500,- Kč.
Při zjištění, že stížnost je bezpředmětná, propadá jistina ve prospěch pořadatele.
Organizátoři zvou všechny na přátelské posezení s cimbálovou muzikou Jirkovák a rožnění
selátka včetně dalšího občerstvení cca od 17:00 hodin se slavnostním vyhlášením výsledků
zkoušek.
Další doprovodný program: Výstava historických loveckých zbraní z 19. a 20. století
v Krušnohorském muzeu v Lesné.

