05. 08. 2017

Všech plemen psů mimo NO
rozšířenou o klubové výstavy se zadáváním
CAC/CAJC/BOB pudlů, barev. pudl, papillon,
phaléne, chow-chow, shar-pei, RČT, argentinska,
bordeaux, danska doga, bullmastiff, italsky corso pes,
neapolsky, španěsly mastin, stredoas.pes, tosa-inu (bez
KV), plemene maltézský psík (s KV) a vít. SV pro
plemena angl.. mastif, brazilská fila,

Krajská výstava se zadáváním titulů vítěz třídy,
Krajský vítěz, nejl. štěně, dorost, mladý a veterán, pes/fena a BIS. Vítěz Kladna
Klubové a speciální výstavy pudl, papillon, phaléne, chow-chow, shar-pei, ruský černý
teriér: argentinska, bordeaux, danska doga, bullmastiff, italsky corso pes, neapolsky,
španěsly mastin, stredoas.pes, tosa-inu : CAC/r.CAC/CAJC, BOB, klubové šampionáty
a soutěže, bez KV, anglický mastif, beazilska fila CAC/r.CAC, CAJC, BOB: vítěz
speciální výstavy, maltézský psík CAC/r.CAC, CAJC, BOB, Klubový vítěz, Klubový
vítěz junior

•

Program výstavy:
07.30 - 09.00
09.15
09.30 - 14.00
14.30 - 15.00

Přejímka psů
Zahájení výstavy
Posuzování v kruzích
Přehlídka vítězů

• ROZDĚLENÍ DO TŘÍD:
Pro zařazení do třídy je rozhodující stáří v den výstavy !
Štěňat
4-6 měsíců
Dorost
6 - 9 měsíců
Mladých
9 - 18 měsíců
Mezitřída
15 – 24 měsíců
Otevřená
nad 15 měsíců
Veteránů
nad 8 let
Vítězů
nad 15 měsíců s titulem Národ., Klub. vt., nár. nebo mezinár. champion FCI
Čestná
nad 15 měsíců s titulem mezinárodní champion nebo národní champion +
klubový vítěz + CACIB

Uzávěrka přihlášek: (1.) 10. 07. 2017, (2.) 20. 07. 2017, vstupní list nebude zasílán.
Seznam vystavovatelů bude k dispozici na www stránkách výstavy, PROSÍM
PREFERENČNĚ PŘES DOG OFFICE
• VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou
se nesmí výstavy zúčastnit. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím
průkazem obsahující záznam, že pes byl v době nejméně 21 dnů a nejvíce 12 měsíců před
konáním výstavy a je v imunitě proti psince, leptospiróze a parvoviróze Psi pocházející
z jiných zemí musí být vybaveni pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky
Evrop.parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Po dobu konání výstavy majitelé
zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo poranění osob.
Vystavovatelé jsou povinni respektovat zákon 246/92 na ochranu zvířat v platném znění
.
• VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den
výstavy požadovaného stáří. Importovaní psi musejí být zapsáni v české plemenné knize.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem a jeho majitelem, neručí za úhyn či ztrátu
psa. Kousaví psi musejí být opatřeni náhubkem. Změny exteriéru psa prováděné lakováním,
pudrováním, tónování srsti, stejně jako trimování nebo dlouhodobé vyvazování nejsou
povoleny. Z výstavy se vylučují háravé a kojící feny, feny ve vyšším stupni březosti, jedinci s
operativním zákrokem k odstranění vady exteriéru.
Platí výstavní řád ČMKU v platném znění a příslušných klubů. V případě, že by se výstava
nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení vzniklých nákladů. Prodej
štěňat je na výstavě zakázán. Svým podpisem/zadáním do systému DOG OFFICE
vystavovatel stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.
• PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protest lze podat pouze z formálních
důvodů pro porušení proposic a výstavního řádu ČMKU. Protest musí být podán písemně před
ukončením výstavy současně se složením jistiny 500 Kč, která, není-li protest uznán
oprávněným, propadá ve prospěch pořadatele.
• NÁVRH ROZHODČÍCH :
Dolejšová Olga, Otakar Vondrouš, Karel Hořák, Alena Košťálová, Jaroslava Ovesná, Carlo
Baskeric, Antonín Mudra
Změny vyhrazeny podle počtu přihlášených psů.

Kontaktní adresa:
Doc. Dr. Jaroslava Ovesná, tel. a fax. 312 269 260 18 – 20 hod. Smečenská 737, 272 04 Kladno IV

Přihláška
Kladno, 05. 08. 2017 (zasílejte preferenče přes DOG OFFICE)
PLEMENO:____________________________________

POHLAVÍ:________________

BARVA: ________________________ DRUH SRSTI: _____________________________
TŘÍDA : (u třídy vítězů a čestné doložte fotokopii diplomu) __________________________
JMÉNO PSA A CHOV.
STANICE:__________________________________________________________
DAT. NAR.:________________č.zápisu ČMKU: __________________________________
OTEC:____________________________________________________________________
MATKA: __________________________________________________________________
CHOVATEL: ______________________________________________________________
MAJITEL:
JMÉNO:______________________PŘÍJMENÍ__________________________TITUL:____
ULICE:_______________________________________Č.P.:_________________________
PSČ:_____________________ MÍSTO:__________________________________________

PRO KAŽDÉHO PSA VYPLŇTE SAMOSTATNOU PŘIHLÁŠKU!
Svým podpisem stvrzuji, že jsou mi známy výstavní podmínky a že se jim podrobím. Neúčast
na výstavě neopravňuje ke vrácení výstavního poplatku. Nesprávně zaslané platby budou
vraceny po odečtení poplatků bance a manipulačního poplatku (50 Kč). Přihláška, ke které
nebude přiložen doklad o zaplacení a fotokopie PP psa, nebude přijata.

V_____________dne_____________ 2017
____________________
podpis vystavovatele

• PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ:
chovatelská cena : (soutěží min. 3 jedinci téhož plemene a variety, kteří pocházejí z jedné
chovné stanice, minimálně od 3 odlišných rodičů, kteří byli oceněni na této výstavě, přihlašuje
chovatel)
NÁZEV CHOV.STANICE : _____________________PLEMENO:____________________
JMÉNO CHOVATELE:______________________________________________________
nejlepší pár psů : (soutěží pes a fena téhož plemene a variety v majetku jednoho
vystavovatele, kteří byli oceněni na této výstavě)
JMÉNO PSA:__________________________JMÉNO FENY:_________________________
MAJITEL:_______________________________________________PLEMENO:_________
soutěž mladých vystavovatelů ( soutěží vystavovatelé do 18 let věku, pes nemusí být
posouzen na výstavě, kategorie 9 -13, 13-18 let)
JMÉNO SOUTĚŽÍCÍHO :_____________________________VÉK:____________________
PES- PLEMENO/JMÉNO:_____________________________________________________

VÝSTAVNÍ

POPLATKY:

Uvedené ceny platí pro členy subjektů ČMKU (t.j. chovatelských klubů a místních
kynologických sdružení), nečlenové platí dvojnásobek.
Krajská výstava
1.uzávěrka (10.07.2017)
1.pes v majetku jednoho vystavovatele
400 Kč
druhý a každý další pes
300 Kč
dorost a veteráni
250 Kč
soutěže
150 Kč
Speciální a klubové výstavy.
1.uzávěrka (10.07.2017)
1.pes v majetku jednoho vystavovatele
500 Kč
druhý a každý další pes
400 Kč
dorost a veteráni
350 Kč
soutěže
150 Kč

2.uzávěrka (20.07.2017)
450 Kč
350 Kč
300 Kč
150 Kč
2.uzávěrka (20.07.2017)
600 Kč
500 Kč
350 Kč
150 Kč

PSI PLEMEN, PRO KTERÉ JE TATO VÝSTAVA VYPSÁNA JAKO KLUBOVÁ
NEBO SPECIÁLNÍ SE HLÁSÍ AUTOMATICKY NA TENTO TYP VÝSTAVY !!

ZDE
NALEPTE NALEPTE
DOKLAD DOKLAD
O ZAPLACENÍ
ZDE LASKAVĚ
O ZAPLACENÍ JIN
POPLATKU
(jinak
nebude
přihláška
přijata)
NEBUDE PŘIHLÁŠKA PŘIJATA !

Poplatek zašlete přiloženou složenkou nebo na č. ú.
000000-0381588329/0800

