Slovenská kynologická jednota,
Slovenský poľovnícky zväz.
Klub chovateľov nemeckých
krátkosrstých stavačov
Pri príležitosti 20 výročia
založenia samostatného Klubu chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov
na Slovensku
organizujú

Dni nemeckého krátkosrstého stavača
13 – 15.IX.2013
V rámci dní NKS sa uskutoční:

1, Špeciálna klubová výstava so zadávaním titulov CAC a R CAC,
2, Súťaž NKS podľa skúšobného poriadku pre IKP so zadávaním
titulov CACIT, R CACIT , CACT a R CACT,
Miesto súťaže :

Poľný Kesov okr. Nitra,

Centrum súťaže:

Hotel ThermalKesov

Ubytovanie:

Hotel ThermalKesov

Program:
13. IX. 2013 – piatok
Špeciálna výstavy NKS:
12oo
13.30
14oo
17oo

Prezentácia účastníkov Špeciálnej výstavy NKS
Zahájenie výstavy
Špeciálna výstava NKS – so zadávaním CAC,
Odovzdávanie ocenení, záver výstavy.

Medzinárodná súťaž NKS – pole – voda so zadávaním CACIT, R CACIT, CACT, R
CACT
13.IX.2013
18oo
19 oo

Prezentácia účastníkov súťaže
Vylosovanie súťaže o Pohár 20. výročia KCH NKS.
Porada rozhodcov

20 oo

Priateľské posedenie

14.IX.2013 - sobota
8oo
8.30
19oo hod

Zahájenie súťaže
Odchod do revírov,
Recepcia k 20 výročiu KCH NKS,

15.IX.2012 - nedeľa
9oo
13oo
15oo

Finálové rozbehy, schausuche
vyhodnotenie súťaže, zadávanie titulov, odovzdanie ocenení.
ukončenie súťaže,

Súťaž prebieha podľa skúšobného poriadku pre Internationale kurzhaar prufung – pole a voda.
Podmienky účasti:
Na súťaž sú prijímaní psi a suky plemena NKS bez ohľadu na absolvované skúšky. Pre psi
a suky zo SR absolvovanie súťaže nahrádza chovné skúšky NKS.
Prihlášky:
Prihlášky zasielajte na adresu :
Ladislav Banás
Šurianky 228
951 26
Tel.: 00421 902 433 664
Mail: lacobanas@gmail.com
Poplatok za výstavu: 30.- EUR
Poplatok za skúšky: 80.- EUR
Uzávierka prihlášok na výstavu:
Uzávierka prihlášok na skúšky:

1.IX.2013
5.IX.2013

Veterinárne podmienky:
Psi a suky musia byť vybavené veterinárnym preukazom v ktorom musí byť uvedené že pes je
v platnej imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a leptospiróze. Psi pochádzajúci
z členských krajín EU musia mať platný pas pre malé zvieratá a musí spĺňať podmienky dané
nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 998 / 2003 zo dňa 26.5.2003.
Majiteľ zabezpečí psa po celú dobu skúšok tak aby nedochádzalo k vzájomnému napadnutiu
psov alebo prípadnému poraneniu človeka.
Usporiadateľ neručí za stratu psa resp. škody spôsobené psom.
Ubytovanie:
Rozhodcovia a vodiči majú ubytovanie rezervované. Ostatní záujemcovia si ho môžu
objednať telefonicky na tel čísle:
00421/ 37 7787 142,

00421/ 37 7787 144,
00421/ 917 350 615;
alebo e-mailom: info@thermalkesov.sk, rezervacie@thermalkesov.sk.
Všetky bližšie informácie o hoteli ThermalKesov sú dostupné na webstránke:
www.thermalkesov.sk
Stravovanie a doprava:
Stravovanie a občerstvenie bude zabezpečené v centre súťaže i na mieste jednotlivých prác.
Doprava na miesta disciplín je zabezpečená pre rozhodcov. Ostatní účastníci súťaže si
dopravu zabezpečujú na vlastné náklady.

