29. IKP 2019
od 10. do 12. října 2019 Osterhofen – Dolní Bavorsko
Klub NKO Dolní Bavorsko / Niederbayern / s potěšením oznamuje pořádání 29.
IKP.
Německý klub KO a Klub Dolní Bavorsko srdečně zvou všechny příznivce
krátkosrstých ohařů k účasti.
Na zkoušky se mohou přihlásit všichni psi, kteří jsou zapsáni v plemenné knize a
splňují níže zmíněné podmínky. Vůdci musí vlastnit platný lovecký lístek.
Podmínky účasti:
Zkoušky jsou určeny pro všechny NKO zapsané v německé či zahraniční
plemenné knize.
Psi musí:
1. na dvou z následujících zkoušek – ZV, PZ, VZ (Derby, Solms, AZP, VGP) –
obstát minimálně dvakrát v I. ceně,
2. na výstavě dosáhnout hodnocení minimálně VD
Psi, kteří na výše zmíněných zkouškách z důvodů platných regulací nemohli při
vodní práci vykonat disciplínu ¨Nahánění a dohledávka střelené nebo
postřelené kachny v rákosí¨ musí dodatečně složit zkoušku ¨VBR-E¨ se známkou
¨velmi dobrá¨. Zkouška VBR-E bude psům z EU uznána jen v případě, pokud byla
vykonána v rámci platné evropské směrnice na ochranu ptáků během doby lovu
vodních ptáků specifické pro každou zemi mimo dobu sezení na vejcích či líhnutí.
Psi, u kterých byla na předchozích zkouškách zjištěna bázlivost po výstřelu či
jiné podstatné slabé stránky, nemohou být ke zkouškám připuštěni.
Zahraniční psi, kteří jsou zapsáni v uznané zahraniční chovné knize mohou být
ke zkouškám připuštěni na základě rozhodnutí předsednictva za předpokladu, že
splnili obdobné podmínky jako výše zmíněné.
Přihlášky:
Přihlášky zasílejte prostřednictvím předsedy klubu výcvikáři klubu na adresu:
Andreas Thomschke,
Rodauerstraße 62,
64372 Ober-Ramstadt.
Zároveň prosíme o fotografii psa (pokud možno ve formátu .jpg) na adresu
thomschke@kurzhaar.org
Akceptovány budou pouze úplně vyplněné přihlášky na aktuálním přihláškovém
formuláři klubu včetně emailové adresy a podpisu účastníka zaslané poštou.
Přihlášky emailem nebo faxem nebudou akceptovány. Přihlášky budou
kompletně vyplněny digitálně nebo na psacím stroji. Ke všem přihláškám bude
přiložena kopie platného loveckého lístku v okamžiku konání 29. IKP. Přihlášky,
které budou vyplněny ručně nebo u kterých bude chybět kopie loveckého lístku
nebudou zohledněny.
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Jen u zahraničních psů budou k přihlášce přiloženy následující kopie:
 rodokmen
 soudcovské tabulky všech předcházejících zkoušek a výstav
 záznam o vyšetření dysplasie kyčelních kloubů s negativním
výsledkem
Přihlášky, u kterých nebudou německé překlady výše zmíněných
dokumentů, nebudou zohledněny.
Očkování a zdravotní průkaz
Důrazně upozorňujeme, že pro účast na zkouškách je nutné mít dle veterinárních
nařízení prokazatelně platné očkování proti vzteklině.
Uzávěrka přihlášek:
1. červenec 2019 Pozdější přihlášení nebude možné!!
Startovné: 180€
Startovné zasílejte na účet:
IBAN: DE13 5089 0000 0079 1891 20
BIC: GENODEF1VBD
Majitel účtu: A. Thomschke/DK Verband
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do data uzávěrky přihlášek. Přihlášky
uhrazené po uzávěrce nebudou akceptovány.
Všeobecná ustanovení:
Posuzováno bude dle platného znění zkušebního řádu pro IKP.
Ředitel zkoušek:
Andreas Thomschke,
Rodauerstraße 62
64372 Ober-Ramstadt,
Tel.: 06154 51179, Mobil: 0177 28993 73
e-Mail: thomschke@kurzhaar.org
Vedoucí zkoušek a organizace:
Rudolf Fisch,
Siegstatt 3,
94486 Osterhofen,
09932/908085 * Fax: 09932/954900 *
e-mail: rud.fisch@t-online.de
Kancelář zkoušek a místo konání:
Erlebnisgastronomie Angerpoint Donaucenter GmbH
Donau-Gewerbepark 24,
94486 Osterhofen
Telefon: +49 9932 40 90 40* Telefax: +49 9932 40 90 411 *
E-mail: info@schubert-donaucenter.de
www.schubert-donaucenter.de
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Ubytování:
Na adrese http://www.dkniederbayern.de/ikp-2019.html
najdete hotely, penziony či privátní ubytování v okolí Osterhofenu.
Předběžný program:
Čtvrtek 10. října 2019
09.00 h – 11.30 h – Prezence, rozdě lení do skupin
13.00 h – 14.00 h - Slavnostní zahájení
14.00 h – 17.00 h - Přehlídka exteriéru
18.00 h - Porada rozhodčích a následně uvítací več er s rozdě lením cen z vystavy
Pátek 11. října 2019
07.00 h – Sraz na urč enych místech, odjezd do revíru
07.30 h – 17.00 h - Zkoušení pole, voda
08.30 h - Odjezd na doprovodný program
20.00 h – Zasedaní Svě toveho klubu
Sobota 12. října 2019
08.00 h – 11.30 – Dodateč ne odzkouš ení psu v revírech, odevzdaní vysledku
14.30 h – 16.00 h – Schausuche - Ukázkové hledání, zadání titulu
17.30 h – Hubertská mše
19.00 h - Slavnostní več er s rozdě lením cen
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