SPZ, Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov, Bratislava, Štefánikova 10

Usporiada
v dňoch 27.-28.08.2022

Medzinárodné všestranné skúšky stavačov
s udeľovaním CACIT, CACT, RCACIT, RCACT
a jubilejný 10. ročník klubovej súťaže o

„Putovný pohár KCH NKS“
V poľovnom revíri

PZ DOLNÁ KRUPÁ

Program :
Sobota 27.08.2022
07:00 – 07:30 zraz účastníkov, veterinárna prehliadka – chata PZ pri rybníkoch v Dolnej
Krupej
07:30 – 07:50 porada rozhodcov
08:00 – 08:15 losovanie a zahájenie skúšok
08:30 posudzovanie prác

Nedeľa 28.08.2022
07:00 – 07:15 zraz
07:30 – 07:45 zahájenie druhého dňa skúšok
08:00
odchod do revírov, posudzovanie prác
Po ukončení prác spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, ukončenie skúšok.

V prípade vysokých teplôt si organizačný výbor vyhradzuje právo na upravenie časového
harmonogramu VSS. V tomto prípade bude táto skutočnosť oznámená prostredníctvo
webovej stránky klubu.
Prihlášky na skúšky zasielajte na adresu :
Ladislav Banás
951 26 Šurianky 149
tel.: +421 918 808 944
mail: lacobanas@gmail.com

Uzávierka prihlášok je 18.08.2022. Zoznam prijatých psov bude uverejnený na www.kchnks.sk dňa
20.08.2022.
Poplatok za skúšky vo výške 80.00,- EUR člen KCH NKS, 100.00,- EUR nečlen klubu.
Poplatok za skúšky musí byť uhradený do 22.08.2022 na účet klubu:
IBAN:
Variabilný symbol:
Správa prijímateľa:

SK2502000000001322146357
3002
meno psa

Zbor rozhodcov deleguje KR SPZ Bratislava na návrh KCH NKS.
Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre Medzinárodné VSS schválených FCI. Stavač,
ktorý absolvoval všestranné skúšky, získava poľovnú upotrebiteľnosť v zmysle platných zásad pre
skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov.
Súťaž o PP KCH NKS prebieha podľa platného štatútu súťaže o „ Putovný pohár klubu chovateľov
NKS“/uverejnený na web stránke KCH NKS/. Putovný pohár KCH NKS získava NKS s najvyšším
umiestnením v 1. cene.
Súťaž je zároveň aj kvalifikačným pretekom pre zloženie družstva KCH NKS na Dunajský
pohár 2022.

Podmienky účasti:
1, Skúšky sú otvorené pre všetky plemená stavačov. Stavač musí byť zapísaný v plemennej knihe
uznanej FCI. Musí mať absolvované JSS alebo LSS.
CACIT a R.CACIT budú udelené podľa platných pravidiel v rámci schváleného skúšobného
poriadku FCI.
CACT a R.CACT sa udeľuje prvým dvom psom plemena ktorí sa umiestnia v 1. cene.
NKS s najvyšším počtom bodov v 1. cene sa stáva držiteľom „Putovného pohára KCH NKS“
v roku 2022.
2, Vodič sa dostaví na súťaž včas športovo a poľovnícky oblečený

3, Veterinárna prehliadka psov sa uskutoční pred zahájením súťaže. Vodič pri nej predloží
veterinárne osvedčenie z miesta bydliska, že:
a, pes je klinicky zdravý,
b, je vakcinovaný proti besnote minimálne 1 mesiac pred súťažou - maximálne 1 rok.
c, bol minimálne 1 mesiac a maximálne 1 rok pred súťažou vakcinovaný proti psinke a parvoviróze.
Choré psi a honcujúce sa suky budú zo skúšok vylúčení.
4, Súťaž sa koná za každého počasia.
5, Vodič sa stará v priebehu skúšok o kŕmenie psa sám a ručí za škody ním spôsobené. Usporiadateľ
nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa.
6, Členovia SPZ musia pri prezentácii predložiť doklad alebo členský preukaz s vyznačením
zaplatenia členského na rok 2022. Nečlenovia SPZ musia predložiť pri prezentácii potvrdenie
o poistení .

Občerstvenie:
Občerstvenie a stravovanie je zabezpečené v stredisku súťaže.

Doprava:
Doprava pre rozhodcov je zabezpečená. Vodiči sa prepravujú na miesta skúšok na vlastné
náklady. Cesta na miesta skúšok bude vyznačená.
Ubytovanie:
Ako diváci sú vítaní všetci priaznivci poľovníckej kynológie.

Organizačný výbor

