Dobermannide ZTP ehk aretuskõlbulikkuse test 20. august 2017
Korraldaja: Eesti Dobermanniühing
Kinnitatud Saksa Dobermanniklubis (Dobermann Verein ehk DV )
Peakorraldaja ja kontaktisik: Kaidi Juurik, tel +372 527 9548
Kohtunik: Norbert Daube, Saksamaa
Koht: Tartumaa Tervisespordikeskus: http://www.tervisesport.ee/
Uderna küla 61016, Rõngu vald, Tartumaa (Elva linna servas) GPS: 58.206259, 26.423407
1. Registreerimise tingimused:
* Registreerimise tähtaeg 30.06.2017 (st. kõik vajalikud dokumendid peavad olema jõudnud korraldajani)
Erandid ainult kokkuleppel korraldajaga.
* Osalustasu EDÜ liikmele 80 €/ mitteliikmele 90 €. Tasuda päev enne testi sularahas va. ettemaksu osa!
* Ettemaks 25 € tuleb tasuda hiljemalt 30.juuni 2017 EDÜ kontole.
Ettemaks EI kuulu tagastamisele va. ainult siis, kui ZTP jääb ära !
* Omanik vastutab , et kõik dokumendid on õigesti täidetud ja kõik esitatud tulemused on vastavuses ZTP -l
osalemise tingimustega . EDÜ ei vastuta kui DV ei kinnita koera osalemist (raha ei tagastata).
* Kõik dokumendid saata emaili aadressile: ztpestonia@gmail.com või postiga: Oja 17, Pärnu 80034
Kui te ei ole saanud vastust emailie vähemalt 3 päeva jooksul, palun võtke koheselt telefoniteel ühendust!
2. Registreerimiseks kohustuslikud dokumendid:
* korrektselt täidetud registreerimise vorm (Anmeldung-zur-ZTP ) vt ka täimise NÄIDIST !
* koera tõutunnistuse koopia
* vWD sertifikaadi koopia
* BH testi sooritatud tulemust kinnitava dokumendi või katseraamatu koopia (koera andmed näha)
* HD tulemuse koopia (A või B, hinnatud Saksa Dobermanniklubis)
* koopia sertifikaadist, kui koeral on hambapuudus (DV sertifikaat)
* koopia ZTP hindelehest koertel, kes osalevad teistkordselt
* tõend , et omanik on IDC liikmeskonda kuuluva dobermanniklubi liige (EDÜ, DV , SDY, RDC jne)
* koera isa ja ema HD tulemuste (mitte Eesti tulemus) või ZTP koopiad ja tõutunnistuste koopiad.
3. Osalemise tingimused:
* osalevate koerte arv 7 - 15
* koera miinimum vanus 15 kuud
* Koeral peab olema loetav ID märgistus, mis vastab koera päritolu riigile. ID number peab olema tõutunnistusel
trükitud kujul! Näit. Kiibi kleebist tõutunnistusel ei aktsepteerita!
* Koer peab olema vaktsineeritud vastavalt Eesti Kennelliidu nõuetele.
* Testile tulles peab osaleja esitama korraldajale kõigi dokumentide originaalid, mis on mainitud p 2, esimesed
seitse dokumenti. Ilma nende originaalideta osalema ei lubata.Koera vanemate dokumentidest esitada koopiad.
* ZTP-l osaleva koera händler ei pea olema koera omanik.Üks händler võib esitada testi päeval max kahte koera.
4. Pangakonto:
EESTI DOBERMANNIÜHING, AS SEB PANK , IBAN EE021010022005006006
5. Majutus ja treeningud:
Info majutuse ja treeningute kohta samas kohas toimuvas laagris
Mare +372 515 2358 eesti.dobermanniyhing@gmail.com

