POPISNÁ PŘEHLÍDKA A POVAHOVÝ TEST
a hromadné odběry DNA (laboratoř Genomia)

RATENICE
Akce se koná V NEDĚLI 09.04.2017 v areálu kynologického cvičiště Simire Ratenice
Uzávěrka přihlášek: 09.03.2017 – Počet psů omezen !!! max. 30 psů na PP a 40 psů na PT !!!
Doprava:
od Poděbrad a z dálnice D11 - pojedete směr na Pečky, projedete obec Vrbová Lhota, na konci odbočíte
vlevo na Ratenice. V Ratenicích dojedete na náves - křižovatka T, dáte se do leva (směr Cerhenice) a
hned za hospodou znovu do leva (je tu omezení 20km), po 200m do leva a jste na cvičáku
od Cerhenic - přijedete do obce Ratenice, před návsí se dáte do prava (ne až na návsi , to už je směr
Vrbová Lhota) je tu omezení 20km, po 200m do leva a jste na cvičáku
od Peček - přijedete do obce Ratenice směr na Cerhenice, náves projedete rovně a hned za hospodou
do leva (je tu omezení 20km), po 200m do leva a jste na cvičáku
Dostupnost autem, busem, vlakem (vlakové nádraží Pečky či Cerhenice vzdálené 2,5km).
Viz mapka: http://www.simire.wbs.cz/Kde-nas-najdete.html
Program:
8:00 – 9:00
od 9:00

veterinární přejímka, odběry DNA
posuzování psů
(rozh. AO+BO: Eva Hájková, BO: Hana Pisarčíková
– podle počtu přihlášených plemen možná změna ! )
Obrany – po skončení posuzování v kruzích (figurant: Milan Římek)
Ukončení akce podle počtu přihlášených – cca 15-16 hodin.

Veterinární podmínky:
- očkovací průkaz nebo Pet Passport s platným očkováním proti vzteklině, parvoviróze a psince
- pes musí být klinicky zdráv
- psi, kteří neprojdou přejímkou, nemohou být připuštěni na akci
Nezapomeňte si s sebou:
- Průkaz původu psa (originál)
- Doklady pro poradce chovu (pokud jste je již neposlali spolu s přihláškou), tj. kopie rodokmenu,
kopie zdravotních testů (DKK, DLK, oči, atd.), zkoušek a výstavních ocenění, DNA…
- Hračku nebo aport pro povahový test
- Spoustu dobré nálady a trpělivost s Vaším psím kamarádem 

Háravé feny musí být hlášeny při přejímce a nesmí narušit prostor, kde bude probíhat posuzování PT a
PP (posuzují se na závěr akce). Na přejímce Vám bude určen prostor k venčení háravých fen !!!

V případě, že oba rodiče psa/feny již mají DNA profil, zaškrtněte v přihlášce i ověření původu
(dodatečné ověření původu je zpoplatněno). Pokud víte, že rodiče Vašeho psa mají DNA profil a není
uveden v databázi, prosím zašlete nám jeho protokol. Více o DNA zde.
Úplné znění Řádu pro provádění popisných přehlídek, povahového testu a selektivní chovnosti naleznete
zde.
Pokud současně s PP a PT hlásíte nepovinné cviky – nehraďte částku za tyto cviky uvedenou v ceníku,
tyto cviky jsou zpoplatněny pouze v případě, že je hlásíte dodatečně (bez PP+PT).
NEPOUŽÍVEJTE SLOŽENKY „A“ !!!
Při platbě převodním příkazem používejte jako variabilní symbol Vaše telefonní číslo a
specifický symbol 222.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Poláčkovou:
Tel. 604 733 536 nebo e-mail: polackova.b@seznam.cz

