ZTP-examen wenken en voorschriften voor de organiserende vereniging
Zaken die voor het examen geregeld dienen te zijn:
1. Duitse keurmeester dient ruim voor het ZTP-examen schriftelijk uitgenodigd te
worden (na goedkeuring DVIN).
2.
Bij voorkeur is een overnachting in een hotel voor de keurmeester aan te bevelen
(kosten voor organiserende vereniging).
3.
Één week voor het ZTP-examen moet er nog contact gezocht worden met de
keurmeester over de datum, ontmoeting plaats, route beschrijving, plaats van
overnachting, aanvang ZTP-examen.
4.
Keurmeester moet afgehaald worden bij hotel.
5.
De keurmeester dient de keurvergoeding overhandigd te krijgen na tekenen
kwitantie.
6.
Kosten ZTP-examen voor aanvang aan deelnemers bekend maken.
7.
Zorgen voor minimaal twee intrain dagen.
8. Inschrijfformulieren.
9.
Tijdschema voor het ZTP-examen. Het keuren per hond duurt c.a. 25 minuten
inclusief het schrijfwerk van de keurmeester.
10. Lunch voor de keurmeester.
11. Uitnodigen van een A-pakwerker, indien anders zal de commissaris Africhting der
DVIN hier in beslissen.
12. Computer met printer.
13. Voldoende keurlijsten en mappen of hoezen waar de papieren per deelnemer in
opgeborgen kunnen worden. Per hond dienen 3 keurlijsten ingevuld te worden.
14. Certificaten.
15. Er mogen maximaal 20 honden aan het ZTP-examen per dag gekeurd/deelnemen.
16. Ruim voor aanvang van het ZTP-examen deelnemende honden controleren op:
hoogte, vacht, gebit, ogen, chip/tatoeage testikels en vereiste papieren.
Voor het ZTP-examen op het terrein van het evenement aanwezig zijn:
1.
1 of 2 partytenten of een caravan met luifel.
2.
Tafel met 3 stoelen, voor de keurmeester, examenleider/schrijver en voor
afgevaardigde bestuur DVIN.
3.
Tafel met bak schoonwater, zeep en handdoek (water tijdens het examen verversen)
of reinigingdoekjes (vochtig) t.b.v. het controleren van gebit deelnemende honden.
4.
Alle papieren, beoordelingslijsten (ingevuld op naam) in mappen.
5.
Voor het showen en meten van de deelnemende hond, een vlakke plaat met een c.a.
afmeting 700 x 1200 mm.
6. Juiste meetstok voor het meten van de deelnemende hond.
7.
Chiplezer t.b.v. het controleren van het chipnummer van de deelnemende hond.
8.
6 mm pistool met voldoende patronen t.b.v. het onderdeel schotproef.
9.
Paraplu voor de keurmeester bij regen.
10. Voldoende mensen voor de groep, minimaal 20 personen.
11. Voor examen oefening: 1 paraplu, 1 bezem of hark, plastic jerrycan met kiezelstenen,
1 klapstoeltje en ratel. Een c.a. 1200 mm boven de grond uitstekende stalenpijp,
voldoende verankerd in de grond, aan deze paal bevestigt een 10 meter lange lijn met
leren halsband.
De boven genoemde attributen dienen ook bij het in trainen aanwezig te zijn.

