Co je potřeba, než nastoupím na zkoušku/trial
1. Skládat zkoušky (NHAT, HWT) a poté závodit na trialu (IHT) je možno pouze se psem s FCI
průkazem původu vybraných plemen (viz příloha Mezinárodních řádů pasení FCI – MŘP FCI).
2. Posloupnost zkoušek je povinná a následující: NHAT > HWT > IHT1 >IHT2 > IHT3. Více je
uvedeno v MŘP FCI. Abyste mohli nastoupit ke zkoušce NHAT, je potřeba mít vystavený
„výkonnostní průkaz psa“ (VP)a s ním fyzicky nastoupit ke zkoušce. Pokud nemáte VP, ale
máte již vystavené číslo VP, můžete se ke zkoušce přihlásit, ale bez odevzdání VP pořadateli
nemůžete nastoupit ke zkoušce nebo trialu. Pokud nastoupíte ke zkoušce/trialu bez VP,
nebude zkouška/výsledek trialu uznán.
3. O VP si zažádáte odesláním emailu s informacemi o daném psu a majiteli. VP pro pasení je
jiný, než VP pro jiné sporty!

Zaslání údajů – na email vp@kjcr.cz:
a. Údaje psa:
i. Jméno
ii. Název chovatelské stanice
iii. Pohlaví
iv. Plemeno
v. Datum narození
vi. č. čipu
vii. č. zápisu (všechny dostupné FCI, ISDS, ASCA, …)
b. Údaje o majiteli:
i. Jméno
ii. Příjmení
iii. Adresa (ulice, město, směrovací číslo)
iv. Email
v. Telefon
c. Doručovací adresa – kam bude doručen vydaný VP – neuvádějte pokud je
shodná s adresou majitele:
i. Jméno a příjmení
ii. Ulice
iii. Město
iv. Poštovní směrovací číslo
v. Země
d. Dokumenty:
i. Scan průkazů původu – všechny strany (FCI, ISDS, ASCA, …)
ii. Protokoly předchozích zkoušek – některé zkoušky (ZVOP) mohly být
absolvovány v minulosti bez VP. Budou do nového VP připsány.
e. Typ zásilky:
i. Běžný dopis – 50 kč
ii. Doporučený dopis – 100 kč
Platba:
f. Výzva k platbě a úhrada:

i. Bude Vám zaslána po odeslání všech údajů emailem.
ii. Po úhradě bude zaslán dopisem dle typu zásilky VP.
Doručení čísla VP a VP:
g. Lhůta pro zaslání:
i. Počítá se od zaslání kompletních údajů a platby.
ii. Maximální lhůta na vydání je 20 dní.
iii. Minimální lhůta je 7 dnů.
h. Zaslání údajů pro registraci na závody:
i. Bude zaslána do 7 dnů po obdržení platby emailem.
ii. Obdržíte číslo VP(TN) psa, TN člověka (majitel, psovod).
i. Poštou:
i. Obdržíte výkonnostní průkaz.
ii. Doklad o platbě.
Zodpovědná osoba pro vydávání VP: Monika Šnajdárková

