DOBRMAN KLUB ČESKÉ REPUBLIKY a ZKO KLÁNOVICE
VÁS ZVE NA

D ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung 2021
17. ŘÍJNA 2021
MÍSTO KONÁNÍ: PRAHA 9 – KLÁNOVICE
ROZHODČÍ : Hr. THOMAS BECHT ( D )
PŘEJÍMKA : OD 8.30 HOD.

ZAČÁTEK POSUZOVÁNÍ : OD 9.30 HOD.

Uzávěrka:

20.8. 2021

Startovné: 100 EUR
STARTOVNÉ, PŘIHLÁŠKU A DOKLADY ZASÍLEJTE NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU NEBO NA EMAIL DO DNE UZÁVĚRKY.

Kontakt a informace:

Kateřina Michalová, Alšova 545, Šestajovice, 250 92
TEL. 00420/724424964
E - mail.:oddvoulvu@volny.cz

SPOLU S PŘIHLÁŠKOU ZAŠLETE:







fotokopii rodokmenu
fotokopii vyhodnocení rentgenu kyčelních kloubů z Německa (ZTP se nemůže zúčastnit pes/ fena bez
vyhodnocení RTG DKK z Německa )
fotokopii certifikátu o vykonané zkoušce BH - VT
fotokopii dokladu o zaplacení
fotokopii výsledku vyšetření Vwd s výsledkem N/N, N/P ( přenašec )
fotokopii protokolu D ZTP nebo vyhodnocení RTG DKK z Německa obou rodičů

Bez uvedených dokladů nedostane pes povolení ke zkoušce ZTP. Všechny fotokopie dokladů musí být předložené
DK Německa nejpozději 6 týdnů před konáním ZTP. Pokud tyto doklady nebudou doložené, Německý DK nedá
souhlas ke konání ZTP.
Po splnění ZTP musí každý pes/ fena nastoupit k odběru DNA ( ušní boltec ). Odběr se posílá na vyhodnocení do Německa a majitel
je povinnen tento úkon uhradit na místě ( 55 eur ) Po vyhodnocení bude z Německa zaslán výsledek DNA.
Majitel/psovod musí mít uzavřenou pojistku na případné škody, nebo újmy způsobené psem a kopii této pojistky předloží při
nástupu na D ZTP.
Každý pes musí mít veterinární průkaz s platným očkováním dle veterinárních předpisů ČR a EU.
Při nástupu na ZTP musí psovod/majitel bez vyjímky předložit ke kontrole rozhodčímu a vedoucímu ZTP originály : Rodokmenu
a výkonnostní knížky, vyhodnocení RTG kyčlí z Německa, výsledek vyšetření vWD a vykonané zkoušky min. BH - VT, kopii
o uzavření pojistky. Pokud toto nebude splněno, nebude pes připuštěn ke zkoušce ZTP. Vyjímky nejsou přípustné.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo na psovi. V případě, že by se zkouška z objektivních příčin nekonala, budou
poplatky použité k úhradě nákladů spojených s její přípravou.

