
 

 

  

             

SKÚŠKY RETRIEVEROV Z PRINÁŠANIA MALEJ ZVERI 
CACT a reserve CACT, Víťaz skúšok, Najlepšie pole, voda a les 

 

Pozývame Vás na Skúšky retrieverov z prinášania malej zveri (SRPMZ). SRPMZ sú 2-dňovou skúškou 
komplexne preverujúcou retrievery v dohľadávaní a prinášaní malej zveri. Psy sú rozdelené do skupín. 
Prvý deň pracujú v 2 lokalitách, druhý deň v tretej. 

SRPMZ sú organizované s udelením titulov CACT a rezerve CACT v každom plemene pre psov v I. cene 
s najvyšším počtom bodov a určením Víťaza skúšok pre najlepšieho z nich. Ocenenie za najlepšiu prácu 
na poli, na vode a v lese získa pes s najvyšším počtom bodov danej lokalite. 

Skúša sa podľa všeobecných zásad pre skúšky poľovných psov a skúšobných poriadkov schválených 
Slovenskou poľovníckou komorou 3.5.2013, ktoré sú publikované aj na stránke nášho klubu: 
http://www.sportklub-retriever.sk/polovne-skusky-retrieverov 

miesto Jasová, okres Nové Zámky 
termín 29.9. (piatok) až 1.10.2017 (nedeľa) 
štartovné 70,- €  *  členovia klubu 55,- €  * 
uzávierka 10.9.2017 (nedeľa) 
 otvorenie skúšok v piatok 29.9.2017 o 18.00 v obci Jasová, prezentácia vodičov spojená 

s veterinárnou prehliadkou psov pri Obecnom úrade. Následne losovanie, rozdelenie do skupín, 
organizačné pokyny a spoločná večera v Kultúrnom dome. 

 na veterinárnej prehliadke je nutné predložiť preukaz o pôvode a pas alebo veterinárny preukaz psa 
s platnými vakcináciami proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde. Choré psy a 
honcujúce sa suky nie sú prípustné. 

 vodiči majú zabezpečenú stravu uhradenú v cene štartovného. Ďalšie osoby je možné prihlásiť za 
poplatok: raňajky cca 2,50 €, obed cca 3,50 €.  

 ubytovanie je zabezpečené v internáte SOŠ Dvory nad Žitavou. Cena 6,00 € na osobu a noc. Príchod 
na ubytovňu v piatok 29.9.2017 medzi 15.00 hod. a 17.00 hod. 

 počet záujemcov o stravu a ubytovanie je potrebné záväzne uviesť v prihláške. Poplatky za stravu 
a ubytovanie sa budú uhrádzať v hotovosti v piatok ekonómke klubu, pani Anne Cepovej. 

 nezabudnúť  na vhodné športové oblečenie v súlade s poľovníckou etiketou a veci potrebné pre psa. 

SLOVENSKÝ  ŠPORTOVÝ  KLUB  RETRIEVEROV 

Slávičia 23,  940 01  Nové Zámky 

VVS/1-900/90-43883, IČO 42367964, DIČ 2024099946, IBAN SK2509000000005058494069 



 

 

SLOVENSKÝ  ŠPORTOVÝ  KLUB  RETRIEVEROV 

P R I H L Á Š K A 
SKÚŠKY RETRIEVEROV Z PRINÁŠANIA MALEJ ZVERI 

Jasová 29.9. až 1.10.2017 
 

Prihlasujem na skúšku psa plemena: ___________________________________________ 

meno: ________________________________  pes/suka1), číslo zápisu: ______________ 

otec: __________________________________________ ,  číslo zápisu: ______________ 

matka: _________________________________________, číslo zápisu: ______________ 

chovateľ (meno): __________________________________________________________ 

majiteľ (meno, adresa): _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

vodič psa: (meno, ): _____________________________________________________ 

Počet záujemcov o ubytovanie (vrátane vodiča)    _________ . 

Počet záujemcov o stravu (okrem vodiča) raňajky _________ , obedy _________ . 

Prehlasujem, že údaje v prihláške sú pravdivé a ku prihláške prikladám doklad 
o zaplatení štartovného a kópiu preukazu o pôvode psa. 

V _______________________ dňa ____________  podpis: ________________________ 

 

Štartovné uhradiť na účet klubu IBAN SK2509000000005058494069, variabilný symbol 
20170929, v správe pre príjemcu uviesť meno majiteľa psa a skratku skúšky SRPMZ . 

Podpísanú prihlášku s potvrdením o úhrade štartovného a kópiou preukazu o pôvode psa 
zaslať do termínu uzávierky 10.9.2017 (nedeľa) na adresu tajomníčky klubu:  

Mgr. Helena Saganová, 1.mája 311, 03482 Lúčky  

e-mail: hesa16@azet.sk, tel. +421 905 248 627 

                                                           
1)

 nehodiace sa preškrtnúť 


