Főtenyészszemle, terelő munkavizsga, képességvizsga
Írta: Administrator
2019. március 06. szerda, 00:00 - Módosítás: 2019. március 06. szerda, 17:30

Egyesületünk főtenyészszemlét tart a vasadi HTC Herding Training Center területén
(Vasad, 2. külterület 106, 2211. GPS: 47.345818,19.368791.
Térkép itt
.)
2019. március 16-án
10:00 órai kezdettel. Regisztráció 9:00 órától. Nevezhető fajták:
collie rough, collie smooth, sheltie, welsh corgi pembroke, welsh corgi cardigan, border
collie, bearded collie, bobtail, ausztrál juhászkutya, ausztrál kelpi, ausztrál cattle dog,
ausztrál stompy tail cattle dog
. Küllembírók:
Bíró Zsolt, Dr. Hargitai Gábor, Székely István
.

A tenyészszemlén a jelenleg érvényes tenyésztési szabályzatunkat alkalmazzuk, mely
letölthető itt:

{phocadownload view=file|id=5}

A tenyészszemlével egyidőben lehetőség lesz terelő képességvizsgára és munkavizsgára
is, vagy - a kapacitás függvényében - csak a birkákkal való ismerkedésre. Terelő bíró:
Kiss Barbara,
vezető bíró (vizsga ellenőr):
hamarosan
.

Online jelentkezési határidők
- Tenyészszemle és terelő ösztönpróba: 2019.03.14.
- Terelő munkavizsga: 2019.03.12.

Fizetendő díjak
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- Tenyészszemle MEOESZ kártyával: 10000 Ft, anélkül 20000 Ft
- Terelőképesség vizsga MEOESZ kártyával: 6000 Ft, anélkül 12000 Ft ( + 1500 Ft
birkahasználat)
- Terelő munkavizsga MEOESZ kártyával: 7500 Ft, anélkül 15000 Ft - csak előzetes
online nevezéssel
+ 1500 Ft birkahasználat)

(

- Ismerkedés a birkákkal: 1500 Ft.
- Helyszíni adminisztrációs díj: 1000 Ft/kutya (az online nem bejelentett kutyák esetében)

A tenyészszemlére, a képességvizsgára, vagy a munkavizsgára való jelentkezést a
weboldalunkon található online nevezési rendszeren keresztül kérjük jelezni. Helyszíni
jelentkezést csak a tenyészszemlére és a terelő képességvizsgára fogadunk el. Akik a
helyszínen jelentkeznek,
azok kutyánként és nevezésenként 1000 Ft
helyszíni adminisztrációs díjat fizetnek
.A
terelő munkavizsgára csak az
előzetesen
online leadott jelentkezéseket fogadjuk el
, tekintettel arra, hogy a megrendezés feltételeit csak így tudjuk biztosítani.
A terelő munkavizsgára akkor kerülhet sor, ha
legalább 4 jelentkező
lesz a megadott határidőig.

Ebédre ehetünk helyben, bográcsban készült ételt (térítés mellett, az igényeket kérjük előre
jelezni az info@hcsc.hu címre), egyébként eszünk-iszunk, amit hoztok.
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