Toller-klub CZ pořádá

Funny WT pro třídy E a L
22.9.2017 Křižanov
Pořadatel zkoušek: Toller-klub CZ
Rozhodčí: Martin Rytíř
Otevírané třídy: WT E a WT L

Program:
8:30 – 9:00 hod. sraz účastníků: RS Drak Křižanov http://www.drak.cz/web/index.php/krizanov
9:00 hod. přejímka
9:30 hod. zahájení zkoušek, přesun na místo závodů
17:00 hod. vyhodnocení zkoušek a vyhlášení výsledků

Startovné:
500,- Kč pro člena TK CZ
600,- Kč pro nečlena TK CZ
se hradí bankovním převodem nebo složenkou typu A na číslo účtu 2900491027/2010
var.symbol = členské číslo (jen u členů TK CZ), nečleni své telefonní číslo. Do zprávy pro
příjemce uveďte vaše jméno + Funny WT.
Startovné je nevratné.

Přihláška:
Vyplňte přihlášku přes internetové rozhraní na webu www.toller-klub.cz v kalendáři akcí u
detailu této akce nebo si ji stáhněte na www.toller-klub.cz a čitelně vyplněnou včetně kopie
dokladu o zaplacení zašlete na adresu garanta zkoušek nebo na e-mail:
jara.fiserova@gmail.com . Přihláška na Funny WT je součástí přihlášky na pobytovou akci v
Křižanově
Pokud je vůdcem nezletilý starší 15 let, pak rodiče k přihlášce připojí prohlášení, že souhlasí s
jeho účastí a na zkouškách musí být 1 rodič přítomen.
Uzávěrka přihlášek je: 15.9.2017 nebo do naplnění kapacity závodů

Veterinární podmínky:
1. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b)
zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném
znění - veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Všechna zvířata od
stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu
s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí
musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne
26.5.2003.
2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého
nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
3. K akci nebudou připuštěny hárající feny, feny ve druhé polovině březosti a feny méně než
50 dní po porodu.
4. Přejímku a kontrolu zdravotního stavu psů provede pověřená osoba. Psi, kteří neprošli ve
stanovené době přejímkou, se nesmí akce zúčastnit

Všeobecné podmínky:
1. Pokud se pes kvalifikoval do třídy WT L není možný jeho start v nižší třídě E
2. Pes v den akce musí splňovat podmínku minimálního věku 10 měsíců.
3. Akce se koná za každého počasí.
4. Volné pobíhání psů mimo průběh akce je zakázáno. Pořadatel neručí za škody způsobené
psem, ani za jeho ztrátu, zranění či uhynutí v průběhu akce.
5. Vůdce psa musí mít s sebou očkovací průkaz, doklad o zaplacení členského poplatku na
aktuální rok (členové TK CZ). Vůdce musí být vzhledem k typu soutěže vhodně oblečen.
6. Pořadatel a rozhodčí má právo z akce vyloučit psa prokazujícího agresivitu, a to jak vůči
lidem, tak i ostatním psům.

Pořadatel:
Toller-klub CZ
Topolová 562
742085 Vřesina u Ostravy

Organizátor:
Jaroslava Fišerová
Lípová 109/31
664 49 Ostopovice
Tel.: +420 777 034 640
Mail: jara.fiserova@gmail.com

Mapka místa srazu: 49°22'23.096"N, 16°6'11.188"E
Přinášíme Vám možnost zúčastnit se Funny WT – Working Testu „nanečisto“ Tato oblíbená forma
tréninku je postavená stejně jako běžný Working Test. Můžete si tedy se svým tollerem vyzkoušet
soutěž s ostatními zájemci v disciplínách tak, jak se běžně organizují na oficiálních soutěžích.
Jednotlivé úlohy jsou postavené tak, aby odpovídaly svým kategoriím. Za předvedený výkon získáte
stejné bodové hodnocení, jako na skutečné soutěži a máte možnost s rozhodčím přímo na místě
probrat provedení a případné chyby. Ne vždy je na skutečných Working Testech tato možnost.
„Nanečisto“ znamená, že výsledek není oficiální a přestože bude vyhlášený celkový výsledek a
připravili jsme pro úspěšné diplomy a pěkné ceny, tak se ve skutečnosti jedná o trénink. Věříme, že i
touto formou přilákáme zájemce o práci tollerů v ČR.
Prosíme Vás, o udržování pořádku v místě konání závodů, nenechte psy zde volně běhat a venčete je
pouze na vyhrazeném prostoru.
S sebou:
- moxon vodítko
- píšťalku
- oblečení i do nepříznivého počasí
- misku a vodu pro psa

