ЕСЕННИ ИЗПИТАНИЯ

2021
Айтос - България
ПРОГРАМА НА ЕСЕННИ ИЗПИТАНИЯ – 2021, АЙТОС – БЪЛГАРИЯ
3.10.2021
Посрещане и настаняване на съдиите на ЕСЕННИТЕ РАЗВЪДНИ ИЗПИТАНИЯ за
млади кучета HZP , Изпитание за ловна пригодност VGP и Zuchtschau - оценяване на
форма и косъм с придобиване на развъдна пригодност .
HZP - 4, 5, 6, и 7 10. 2021
06.30 часа - сборен пункт на участни ци и съдии на паркинга пред хотела.
06.45 часа – подписване на Формуляр 1 о т участниците и проверка на вет. паспорти на
кучетата. Уточняване и заявка за участие в Zuchtschau за същия или друг ден от
участниците в изпитанието за деня!
„§ 3 от VZPO - (4) a) Преди започването на изпитанието водачът на к учето е длъжен да
представи на ръководителя на изпитанието документите на кучето в оригинал, неговия
имунизационен паспорт с доказателство за валидни законово изискуеми имунизации. Ако
това не бъде изпълнено, кучето не може да бъде изпитвано, а таксата за участие не се
връща.“
Забележка: Няма да има компромиси за забравен ветеринарен паспорт .
07.30 часа – групите се отправят по терените.
14.00 часа - Zuchtschau - оценяване на форма и косъм с придобиване на развъдна
пригодност – всеки ден по време на провеждането на HZP при развъдният съдия Зигфрид
Пфафф след направена устна заявка сутринта преди изпитанията.
VGP 8-9. 10. 2021
06.30 часа - сборен пункт на участни ци и съдии на паркинга пред хотела.
06.45 часа – подписване на Формуляр 1 о т участниците и проверка на вет. паспорти на
кучетата.
„§ 3 от VZPO - (4) a) Преди започването на изпитанието водачът на кучето е длъжен да
представи на ръководителя на изпитанието документите на кучето в ори гинал, неговия
имунизационен паспорт с доказателство за валидни законово изискуеми имунизации . Ако
това не бъде изпълнено, кучето не може да бъде изпитвано, а таксата за участие не се
връща.“
Забележка: Няма да има компромиси за забравен ветеринарен паспор т.
07.30 часа – групите се отправят по терените.
Поради влошената епидемична обстановка съдиите стриктно ще следят за
спазването на необходимите отстояния и използването на защитни маски от
присъстващите участници. Придружители и публика не се допускат!
Организатори:

Ловни райони :

Документи:

Тодор Христов
– 0886 434436
Костадин Костадинов – 0887 749101
Ивайло Кибритев
– 0885 977801
Георги Тодоров
– 0888 453822

www.drahthaar.bg

