ZKO 394 Újezd nad Lesy
pořádá dne 15. 10. 2017

v areálu KC Rychety (www.rychety.cz)

KLUBOVOU VÝSTAVU
klubu kavkazských pasteveckých psů
bez zadávání titulu Klubový vítěz

Se zadáváním:
CAJC ČR, CAC ČR, res. CAC ČR, BOJ, BOV, BOS a BOB
Rozhodčí: Miroslav Václavík
Změna rozhodčích vyhrazena.

Program výstavy:

7:30 – 9:00
9:15
od 9:30

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování psů v kruhu

Uzávěrky přihlášek:

1. uzávěrka:
2. uzávěrka:

15. 9. 2017
30. 9. 2017

Přihlášky a informace k výstavě: Martina Pokorná, tel.: 724 834 158,
e-mail: martina.poky@seznam.cz. Poštovní adresa: Nuselská 67, Praha 4-Michle, PSČ 140 00
				
Přihlášky možné získat i na adrese: http://www.zkoujezdnadlesy.cz/
Přihlášení na výstavu lze i přes systém www.dogoffice.cz

TITULY:
Tituly – CAJC, CAC ČR, res. CAC, Nejlepší mladý – BOJ, Nejlepší veterán – BOV, Vítěz
plemene – BOB, Nejlepší opačného pohlaví - BOS. Udělení titulu není nárokové.
ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE:
Nejlepší pár psů – Pro psa a fenu jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v
majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina – Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně
pět jedinců pocházejících z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou
různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku
chovatele.
Rozdělění tříd:
Třída štěňat
Třída dorostu
Třída mladých
Mezitřída

4-6 měsíců
6-9 měsíců
9-18 měsíců
15-24 měsíců

Třída otevřená
Třída pracovní
Třída vítězů
Třída veteránů

od 15 měsíců
od 15 měsíců (certifikát)
od 15 měsíců (certifikát)
od 8 let

Přihlášení závěrečných soutěží v den výstavy není možné.
CENY:
Každý vystavený a posouzený pes obdrží výstavní posudek a diplom.
VÝSTAVNÍ POPLATKY
Klubová výstava

1. uzávěrka

2. uzávěrka

za 2. a dalšího psa

450,- Kč

550,- Kč

za 1. psa (včetně katalogu)
štěňata, dorost a veteráni
závěrečné soutěže

500,- Kč
250,- Kč
150,- Kč

600,- Kč
300,- Kč
200,- Kč

Zahraniční účastníci mohou poplatky uhradit na výstavě – po domluvě s pořadatelem.
Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin nemůže být důvodem pro vrácení výstavních poplatků!!!
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
V případě přihlášení více psů od jednoho majitele – štěňata, dorost a veteráni nemohou být považováni
za prvního psa.
K přihlášce na výstavu je nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa – platí pro
všechny psy přihlášené na výstavu, vyjma třídy štěňat a dorostu. Pro třídu pracovní je nutno doložit
kopii certifikátu, pro třídu vítězů je nutno doložit kopii diplomu šampiona nebo národního, klubového
nebo vítěze speciální výstavy.
Poplatek uhraďte poštovní složenkou nebo bankovním převodem na:
adresa majitele účtu: ZKO Újezd nad Lesy
číslo účtu: 243 752 186 / 0300
var. symbol: vaše telefonní číslo uvedené na přihlášce

Inzerce čb:

1 strana A5
1/2 strana A5

500,- Kč
300,- Kč

Uzávěrka inzerce: 30. 9. 2017
VÝSTAVNÍ PODMÍNKY:
Platí Výstavní řád ČMKU
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Platné vet. osvědčení, že pes má platné očkování proti vzteklině a je v imunitě proti psince, parvoviróze
a leptospiróze.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovaní
jedinci se mohou dále výstavy zúčastnit, pokud dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro
zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné
pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Výstavní výbor může bez
udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni
březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady
v exteriéru psa. Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní
úprava trimováním s vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Vystavovaní psi (feny) nesmí být
v rozporu s platným zákonem o ochraně zvířat a souvisejícími veterinárními předpisy. Dle zákona
č. 246/1992 o ochraně zvířat proti týrání ve znění zákona č. 77/2004, kterým je zákaz propagace
týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích, nebudou na výstavu připuštěni psi nebo feny
s kupírovanýma ušima a nebudou ani posouzeni!!!
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:
• průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán
• očkovací průkaz s platným očkováním
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením
jistiny 500,- Kč a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch
pořadatele výstavy.

Změna propozic vyhrazena.

Klubová výstava 15. 10. 2017
Pohlaví:
Třída:

Soutěže:

pes

fena

štěňat

dorostu

vítězů

veteránů

nejlepší pár psů

mladých

mezitřída

otevřená

pracovní

nejlepší chovatelská stanice

Jméno psa:.......................................................... chov. stanice:.............................................................
Číslo zápisu:....................................................... Datum narození:.......................................................
Zkoušky, tituly: ....................................................................................................................................

Otec (jméno a ch.st.): ...........................................................................................................................
Matka (jméno a ch.st.): ........................................................................................................................

Chovatel (příjmení, jméno): . ...............................................................................................................
(adresa): ...............................................................................................................................................

Majitel (příjmení, jméno): . ..................................................................................................................
(adresa: ulice, město, PSČ): .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
telefon: .............................................................. email: ........................................................................

podpis.................................................................

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu:
Martina Pokorná, Nuselská 67, Praha 4-Michle,
PSČ 140 00, nebo na e-mail: martina.poky@seznam.cz.

