
 

 

KL U B CHOVA T ELŮ  BEA R D ED  COL L I Í ,  z .  s .  
pořádá 

  

15. září 2019 

WORKING TESTY 

Velké Meziříčí 
Hotel Amerika  

GPS: 49.3538628N, 15.9813189E 
 

Rozhodčí: Marek Pavlů (CZ) 
 

Uzávěrka přihlášek – 31. 8. 2019 
(nebo do naplnění kapacity – 30 psů) 

 

PROGRAM: 
08:30 – 09:00 přejímka psů 
13:00   ukončení WT 
 

Uvedené časy jsou orientační, mohou se lišit podle počtu přihlášených psů! 
 

Akce je pořádána vrámci Víkendu s bearded colliemi 14. a 15. 9. 2019 společně se Speciální výstavou a 
členskou schůzí.  

     
Kontaktní osoba a kontakt: P. Doležalová, paja.dohnalova@seznam.cz 

 
Ceny a platby: 

Cena za jeden working test: 250 Kč 
 

Předem se platí pouze jeden working test, pokud ho pes úspěšně složí a majitel chce postoupit do 
vyššího stupně, zaplatí další test na místě. 

 
 

číslo účtu: 2024768339/0800 
poznámka k platbě: WT a jméno majitele 

 
Majitel účtu: 

Klub chovatelů Bearded collií, z. s. 
Jelmo 28 

373 71 Rudolfov 

 
IBAN: CZ75 0800 0000 0020 2476 8339 

SWIFT: GIBACZPX 

 

Banka: 
Česká spořitelna Praha 

Oblastní pobočka Praha 1 
Václavské nám. 16 

111 21  Praha 1 
 

 
Přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1e7Z2f5vzbyNo0VH_bYXKno55gmGVLGWHb7us2YfGW50/edit 
klikněte na odkaz nebo zkopírujte text odkazu do prohlížeče 

Vyplňte přihlášku pro každého psa zvlášť.  
V přihlášce je nutné vyplnit všechny working testy, které máte v plánu složit! 
 



 

 

Doklady k účasti na WT:  
očkovací průkaz, průkaz původu 
 
Jakého psa mohu přihlásit?  
Zkoušky se může zúčastnit jakýkoliv pes člena klubu, ale diplomy a medaile jsou udělovány pouze 
bearded colliím s PP. Věkový limit není nijak omezen, pes ale musí splňovat veterinární podmínky 
akce. Háravé feny nesmí během posuzování ostatních psů vstoupit na cvičební plochu. Majitel 
háravé feny oznámí tuto skutečnost rozhodčímu a ten ji posoudí až po skočení posuzování 
ostatních psů.  
 
Jaké musí můj pes a já splnit podmínky? 
Tyto zkoušky jsou určeny pouze pro členy Klubu chovatelů bearded collií, z. s., případně členy 
zahraničních klubů zabývajících se chovem bearded collií. Psi, kteří bez provokace útočí na lidi 
nebo ostatní psy, budou diskvalifikování. Účastníci zkoušek jsou zodpovědní za to, že své psy 
budou mít pod kontrolou.  
 
Veterinární podmínky  
Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 
veterinárního zákona) nebo platný pas. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat 
podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Tyto 
doklady musí obsahovat záznam o platném očkování proti vzteklině, tzn. ve stáří od 3 do 6 měsíců 
zvířete po 21 dnech ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v 
případě, že očkovací látka byla podána během doby platnosti předchozí očkovací látky. Psi musí 
být v imunitě proti psince, parvoviróze a infekční hepatitidě. Toto se týká i psů, kteří se akce přímo 
neúčastní, ale jsou v místě akce přítomni. Akce se smí zúčastnit jen zvířata, která prošla veterinární 
přejímkou a splňovala určené veterinární podmínky 
 
 


