
 
                                       KLUB  CHOVATEĽOV  TATRANSKÝCH  DURIČOV 

 

                                                                      DUKLIANSKA 7, 071 01 MICHALOVCE 

 

 

 

Klub Chovateľov tatranských duričov    IČO : 42324033 

Duklianska 7, 071 01 Michalovce    DIČ : 2024028710 

Slovakia Bank. spojenie :   

SK4909000000005048079814 

III. ročník o Pohár prezidenta Klubu chovateľov tatranských duričov 
(PPKCHTD) 

Klubový víťaz 2020, Víťaz PPKCHTD  2020, CACT SR, R.CACT SR, 
04.10.2020 , Stará Ľubovňa 

 
Program :  
7:30   hod zápis, kontrola dokladov zúčastnených psov 
8:00   hod zahájenie skúšok  
8:30   hod  svätá liturgia 
10:00 hod       presun do revíru a následný začiatok jednotlivých disciplín  
15:00 hod       vyhodnotenie 
   
Všeobecné pokyny:          
Na skúškach sa skúša podľa platného skúšobného poriadku pre predbežne skúšky farbiarov (PF), 
doplnené o disciplíny práca v diviačom oplôtku. 
Na PPKCHTD sa môžu prihlásiť psy a suky tatranských duričov, ktoré dosiahli v deň konania 
súťaže vek 12 mesiacov.  
Vodič psa musí byť poľovnícky ustrojený, mať so sebou guľovú zbraň, poľovnícky lístok, zbrojný 
preukaz, preukaz pôvodu psa , veterinárny preukaz s vyznačením očkovania proti besnote, psinke, 
parvoviróze nie staršie ako 1 rok a kratšie ako 14 dní. Vodič ďalej musí mať pri sebe vodiaci 
remeň, farbiarsky remeň, signálnu trúbku alebo píšťalku na privolanie psa a vhodné ustrojenie, 
skúšky sa budú konať za každého počasia. 
Vodiči z iných okresov musia mať potvrdenie od príslušnej OVS z miesta trvalého bydliska o tom, 
že pes pochádza z oblasti bez výskytu prenosných chorôb na mäsožravce. Potvrdenie nesmie byť 
staršie ako 3 dni. 
 
U p o z o r n e n i e  ! 
1. Ku skúškam  nebudú pripustené choré psy a honcujúce sa suky . 
2. Usporiadateľ neručí za prípadnú stratu, poranenie alebo úhyn psa. 
3. Vodič psa ručí za škody spôsobené psom. 
4. Skúšok sa môžu zúčastniť psy staršie ako 12 mesiacov. 
5. Pred začiatkom skúšok musí mať účastník všetko uhradené 
 
Prihlášky zasielať najneskôr do: 20.09.2020 na emailovú adresu : vatahalukas@gmail.com 
tel. 0904 453 150 
 
Poplatok za skúšky:                        30,- € 

Bankové spojenie:               Slovenská sporiteľňa, a.s.                  
IBAN:                   SK49 0900 0000 0050 4807 9814 
SWIFT CODE:               GIBASKBX 
Do správy pre prijímateľa uveďte: PPKCHTD 2020 + meno majiteľa psa 
 

Ing. Vataha Lukáš                                      
        Výcvikár  KCHTD    

mailto:vatahalukas@gmail.com

