
FCI PREIZKUS NARAVNIH PAŠNIH ZASNOV, FCI DELOVNI
PREIZKUS IZ PAŠNJE (FCI HWT) ZA MEJNE OVČARJE IN FCI
DELOVNI PREIZKUS IZ PAŠNJE (FCI HWT TS) BREZ MEJNIH
OVČARJEV

KLUB 1 – Slovenski klub za ovčarske in pastirske pasme organizira
13.05.2023 FCI preizkus naravnih pašnih zasnov, FCI delovni preizkus iz
pašnje (FCI HWT) za mejne ovčarje in FCI delovni preizkus iz pašnje (FCI
HWT TS) brez mejnih ovčarjev z začetkom ob 10. uri. Prireditev bo
potekala na pašniku na Igu pri Ljubljani, lokacija Pot v drago 9, 1292
Ig

Sodnik: Alenka Gorjan

Pogoji za udeležbo Preizkus naravnih pašnih zasnov NHAT:
Psi morajo biti vpisani rodovno knjigo, ki jo priznava FCI. Najnižja starost
psa za opravljanje preizkusa je 6 mesecev.
Več o pravilih si lahko preberete v pravilnikih na spletni strani
Kluba 1 https://www.sloklub1.com/pravilnik-za-pasnjo

Pogoji za udeležbo Delovni preizkus HWT in HWT TS:
Psi morajo biti vpisani rodovno knjigo, ki jo priznava FCI. Najnižja starost
psa za opravljanje delovnega preizkusa je 12 mesecev.
Psi morajo imeti predhodno opravljen Preizkus naravnih pašnih zasnov
NHAT.

Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali
morebitni pogin ovce, je odgovoren lastnik.
POMEMBNO: Rezultate preizkusov se bo vpisovalo v Osebno
knjižico psa (izdajatelj KZS). Tisti, ki še nimate Osebne knjižice
psa si jo pravočasno pridobite (naročite) na KZS!!!

Prijave se bodo sprejemale izključno preko spletne prijavnice.

PRIJAVNICA

Prijavi je potrebno priložiti kopijo rodovnika in kopijo potrdila o plačilu.
zadnji rok za prijavo 10.05.2023.

INFORMACIJE: pasni.preizkusi@gmail.com

http://www.sloklub1.com/pravilnik-za-pasnjo
https://forms.gle/g9jLS6iHZRUvSvVt9


Plačila pristopa na preizkus pašnih zasnov NHAT in/ali delovni preizkus
HWT ali HWT TS OBVEZNO predhodno izvesti na račun Slovenskega
kluba za britanske ovčarske pasme, TRR: IBAN SI56 6100 0000
6184 970, v rubriki namen plačila vpišite razlog. Gotovinska
plačila na dan prireditve ne bodo mogoča.

Cena
• Preizkus naravnih pašnih zasnov NHAT; 50,00 eur, člani KLUBA 1; 45,00
eur

• Delovni preizkus HWT ali HWT TS; 50,00 eur, člani KLUBA 1; 45,00 eur

Predviden urnik NHAT 13.05.2023:
10.00 – 12.00

Predviden urnik HWT
13.05.2023 12.15 – 13.00

Predviden urnik HWT TS
13.05.2023 13.15 – 14.00

Vsi udeleženci bodo o potrditvi prijave obveščeni preko maila.
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