MEDZINÁRODNÝ POHÁR
KLUBU

CHOVATEĽOV

SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH STAVAČOV (CACIT, CACT)

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY

17.9.2016, Podolie

ZVÄZ

UZAVIERKA PRIHLÁŠOK DO 09.09.2016
štartovné môžte uhradiť na 2044222456/0200
Svoju účasť potvrdte na tajomnik.shs@gmail.com

CENA VÍŤAZ SHS

CENA VÍŤAZA POHÁRA

POĽOVNÍCKA ZBRAŇ

GPS OBOJOK

Medzinárodný pohár
Klubu chovateľov SHS
RIADITEĽ SKÚŠOK:
Ing. Ján Gúčik, predseda PZ Podolie
ORGANIZÁTORI:
členovia klubu KCHSHS
členovia PZ Podolie
členovia PS Nová Ves nad Váhom

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO:
Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPK a SPZ
PaedDr. Imrich Šuba PhD., viceprezident CIC, riaditeľ kancelárie SPZ a SPK
Igor Jambor , starosta obce Nová Ves nad Váhom

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Medzinárodný pohár Klubu chovateľov SHS je vrcholným podujatím slovenských hrubosrstých
stavačov s medzinárodnou účasťou so zadávaním titulov Víťaz pohára SHS, CACIT, CACT.
Súťaž prebieha podľa platného skúšobného poriadku SPZ schváleného FCI pre skúšky stavačov
pole - voda s udelovaním titulu CACIT. Titul CACIT môže získať pes s najvyšším počtom bodov
v prvej cene bez rozdielu plemena. Pohár SHS získava jedinec plemena SHS s najvyšším počtom
bodov. Najlepší jedinec z každého plemena umiestnený v prvej cene može získať čakateľstvo na
šampióna práce SR - CACT.
Na súťaži sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien (prednostne plemena slovenský hrubosrstý
stavač – organizátor si vyhradzuje právo výberu), každého veku, zapísané v plemenných knihách
uznaných FCI a bez ohľadu na predtým absolvované skúšky. Zmena cien je vyhradená.

VETERINÁRNE POKYNY
Pri veterinárnej prehliadke predloží vodič platný očkovací preukaz alebo pas
spoločenského zvieraťa, v ktorom budú potvrdené všetky náležité očkovania
vykonané min. jeden mesiac a maximálne jeden rok pred konaním súťaže. Zo
skúšok budú vyradené zranené psy, hárajúce feny alebo inak nespôsobilé psy.
ŠTARTOVNÉ
Medzinárodný pohár SHS: 60 EUR
Medzinárodný pohár SHS
(vodič SHS): 35 EUR

PROGRAM
07:45 – zraz poľ.areál PZ Podolie (za poľnohos.družstvom)
08:00 – prezentácia, veterinárna prehliadka
08:15 – slávnostné otvorenie a žrebovanie
08:30 – odchod do revíru
16:00 – vyhodnotenie a ukončenie skúšok

