Irish Cob Society Nederland

Dne 19.5.2007 pořádá Irish Cob Society Nederland první inspekci Irského Coba
v České republice.
Vážení majitelé a přátelé Irských cobů /tinkerů/,
ICS Nederland pořádá první inspekci /chovný svod/ koní plemene Irský cob v České
republice. Máte jedinečnou příležitost přivést své koně k inspekci a získat zařazení koní do
plemenné knihy ICS Nederlad, splnit podmínky pro zařazení do chovu a dále získat pro
odchovaná hříbata průkazy původu.
Inspekce je otevřená pro hřebce, valachy, klisny a hříbata.
Inspekce je rozdělena do dvou částí, vstupní a prémiové
Vstupní inspekce - k zapsání do plemenné knihy, pro koně kteří ještě nejsou registrovaní
jako Irští cobové.
Premiová inspekce- na premiovou inspekci musí již být kůň registrován jako Irský cob.
To znamená, že se kůň buď prošel vstupní inspekcí pro zápis do knihy
nebo se již narodil jako Irský cob a je již registrován.
Pro koně, kteří potřebují inspekci pro zápis do knihy a prémiovou inspekci, vyplní lidé dva
formuláře. Pokud je odmítnuto zapsání koně do plemenné knihy (nevypadá jako Irský cob),
jsou peníze za prémiovou inspekci vráceny chovateli.
Kontakt informace : info@irishcob.cz
Přihlášky:
Jaroslava Spolková
PO BOX č.74
Černokostelecká 20
Praha 10 PSČ100 00
Místo konání: Farma Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
Stravování, ubytování a ustájení /bez krmení/ zajištěno na farmě. Nutno předem domluvit na
tel: 604 232 834 nebo e-mail: heroutice@heroutice.cz
Přejímka koní: 19.5.2007 od 8.00 – 10.00 hod
Veterinární podmínky platné pro přesun koní v ČR pro rok 2007.
/Koně musí být doprovázeni průkazem koně včetně slovního a grafického popisu
musí být v imunitě proti chřipce koní. Koně musí být 30 dní před svodem laboratorně
vyšetřeni na infekční anémii a hřebčí nákazu, vyšetření nesmí být starší 12 měsíců./
Koně pro zařazení do plemenné knihy musí být označeni čipem. Kůň může být označen
čipem až při přejímce koní.
Začátek akce v 10.00 hodin.
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