
Moravskoslezský dobrman klub
Zve na / ladet zum / invites on

ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung 2021
23. 10. 2021

Místo konání / Austragungsort / Place
Čejtice

Rozhodčí/ Richter / Judge :
Rudi Killmaier ( D )

Figurant / bitehelper
Luděk Šilhavý

Uzávěrka/Meldeschluss/Deadline: 1. 9. 2021
Startovné/Startgebür/Start payment: 100,- €

Číslo účtu / Zahlungen bitte an die / Bank account number: Konto Nr.: 196160865/0300 
BIC / Swift:  CEKOCZPP
IBAN:  CZ59 0300 0000 0001 9616 0865
Vedoucí zkoušek/Prüfungslaiter: Wolfgang Freyer, Obchodná 469, SK – 90638 Rohožník 
Po abslovování zkoušky ZTP bude psovi/feně odebrána krev na test DNA, toto vyšetření se platí přímo 
rozhodčímu na ZTP (55 euro, prosím, je třeba mít tuto částku připravenou v eurech)

Nach Absolvierung der Prüfung ZTP wird dem Rüde/Hündin Blut für den DNA-Test abgenommen. Diese Untersuchung

wird direkt dem Richter für ZTP bezahlt (55 EURO, bitte bereiten Sie diesen Betrag im EURO vor) 

Kontaktní informace / Contact information : Karolína Kočová, Čejtice 13, 28522, Czech rep.
00420775930515 , kocovkar@seznam.cz

Od roku 2009 musí být 6 týdnů před konáním ZTP všechny podklady odeslané

Dobrman klubu Německa

Spolu s přihláškou nám zašlete :

• fotokopii rodokmenu

• fotokopii vyhodnocení rentgenu kyčelních kloubů z Německa. ZTP se nemůže zúčastnit pes/fena

pokud ještě nemá vyhodnocení RTG

• fotokopii certifikátu o vykonané zkoušce BH

• fotokopii o vyšetření von Willebrandovy nemoci - vWD

• fotokopii o zaplacení

• fotokopii ZTP rodičů psa/feny, nebo fotokopii vyhodnoceného HD rodičů



Bez uvedených dokladů nedostane pes povolení ke zkoušce ZTP. Všechny fotokopie dokladů musí 

být předložené DK Německa nejdříve 6 týdnů pře konáním ZTP. Pokud nebudou tyto doklady 

doložené, německý dobermann klub nedá souhlas ke konání ZTP.

Při nástupu na ZTP musí psovod předložit originály všech dokladů.

Pořadatel není zodpovědný za škody způsobené psem nebo psovi. Každý pes musí mít veterinární 

průkaz s platným očkováním proti vzteklině.

Přihlášky bez potvrzení o úhradě startovného nebudou přijaté!

Na zkoušku nebudou připuštěni psi s kupírovanýma ušima.

It is necessary to send copies of all the documents to the Dobermann club of Germany 6 weeks

before the ZTP.

Together with entry form send copy of:

• Pedigree

• Result of HD from Germany.

• Confirmation about BH exam.

• Confirmation about vWD examination.

• Confirmation about the payment.

• ZTP of parents of the dog, or copy of HD result from parents.

Without these documents the dog will not get the permision to attend the ZTP.

At the day of ZTP, the owner has to show to the organisator original of pedigree, result of HD from 

germany, BH exam,

vWD result and the copy of ZTP/HD from parents.

The organisator is not responsible for damages mady by the dog or to the dog.

Every dog has to have valid vaccination against rabbies.

In Czech republic in not possible to participate with the dog who has cropped ears.

Program

Přejímka/ Acceptance 7:30-8:00

Začátek posuzování/ Start of judging: 8:00


