Če skomoravsk á k ynol ogi ck á je d n o ta

OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ
všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU
spojená s Klubovou výstavou
bez zadání titulu „Klubový vítěz“
Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha,
Klubovou výstavou se zadáním titulu „Klubový vítěz“
Klubu karelských medvědích psů a lajek Praha,
Klubovou výstavou se zadáním titulu „Klubový vítěz“
Klubu chovatelů anglického mastifa,
Klubovou výstavou bez zadání titulu „Klubový vítěz“
Fila Brasileiro Clubu,
Klubovou výstavou bez zadání titulu „Klubový vítěz“
Klubu ČAU-ČAU a
Speciální výstavou se zadáním titulu
„ Vítěz speciální výstavy“ Klubu českého horského psa

sobota dne 27. května 2017
zámecký park na Kačině u Kutné Hory

Program:

7.30 - 9.00
8.00
9.00
9.00 - 14.00
Přihlášku zasílejte na adresu:
                                                    
                                                    
Uzávěrka přihlášek:

1. termín
2. termín

přejímka psů
porada rozhodčích
zahájení výstavy
posuzování v kruzích
Výstavní výbor ČMKJ
U Jelena 487
Kutná Hora - 284 01
tel.: 327 512 543
3. dubna 2017
25. dubna 2017

Tituly:
Oblastní výstava:
Rozhodčí:

vítěz třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní,
vítězů, veteránů, oblastní vítěz
Přibáňová Michaela (jezevčíci), Marušková Marie,
Jílková Zdenka (změna vyhrazena)

Klubové výstavy:

CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, Nejlepší dorost,
Nejlepší veterán (BOV), BOS,  BOB                
Rozhodčí KCHNKO: Václav Koldinský, Bohumil Novák
Speciální výstava:

CAJC, BOJ, CAC, res. CAC, BOS, BOB,
Vítěz speciální výstavy

Výstavní poplatky:

(Kč)

1. uzávěrka 2. uzávěrka
(3. 4. 2017) (25. 4. 2017)
za prvního psa (včetně katalogu,parkovného )
za dalšího psa téhož majitele
štěňata,dorost a veteráni (nesmí být jako první pes)

600,- Kč
400,- Kč
150,- Kč

700,- Kč
500,- Kč
200,- Kč

Ve výstavním poplatku je započteno vstupné pro jednu osobu.
Poplatek uhraďte složenkou, č.ú. 441723319/0800, k.symbol 0379 (poštovní
poukázka A). V případě úhrady jiným způsobem uveďte jako variabilní symbol číslo zápisu vystavovaného psa.
Kopii dokladu o zaplacení je nutno přilepit na přihlášku. Poplatek se vrací
jen v případě, že přihláška byla odmítnuta. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv
příčin není důvodem k vrácení výstavního poplatku. Přihlášky, na kterých
nebude přilepen doklad o zaplacení, nebudou přijaty!!

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního
razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno vstupním listem deset dnů před výstavou.

Třídy :
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce).
Pro zařazení do třídy pracovní je nutno k přihlášce připojit fotokopii
certifikátu opravňujícího k zařazení do této třídy (certifikát pro psy
loveckých plemen vydává ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4,
pro služební plemena ČKS, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7). Pro zařazení do třídy vítězů je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do této třídy (mezinárodní či národní šampion, národní vítěz,
klubový vítěz, vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz).
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy,
ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce
přiložte fotokopii celého průkazu původu – platí pro všechny jedince
přihlášené na výstavu. Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata.
Vystavovaní jedinci mohou být přihlášeni pouze do jedné z uvedených tříd.
Barevné rázy některých plemen jsou posuzovány odděleně dle ustanovení
FCI nebo dle rozhodnutí ČMKU.

Veter i ná r n í p o dm í n k y :
1. Při přejímce psa je nutné předložit platné očkování proti vzteklině,
psince, parvovirose a inf. hepatitidě.
2. Na výstavě musí být dodržována ustanovení zákona č. 246/92 Sb.
(zákon na ochranu zvířat proti týrání) ve znění pozdějších předpisů
v celém rozsahu.

		

Dok lady k ú č a st i n a v ýs t avě

1. Průkaz původu psa.
2. Očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata.
3. Vstupní list na výstavu

Všeob e c n á u st a noven í :
Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psa, za úhyn
nebo ztrátu psa a neručí za škody psem způsobené v průběhu výstavy.
Za škody způsobené psem ručí vystavovatel. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu, psi nemocní, podezřelí z nemoci,
po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi
v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční
– kousaví a agresivní vůči lidem a psům, psi s kupírovanýma ušima.
V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky
použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.
Na výstavě platí zákaz změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti a základní úprava srsti trimováním, s vyvazováním
psů na stolech.
Vodění štěňat a jejich prodej je na výstavě zakázán.
Výstavní výbor ubytování nezajišťuje.
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost.
Vystavovatel (majitel) souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.

Protest y :
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není
přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů (porušení výstavních
předpisů, propozic). Protest musí být podán písemně, pouze v průběhu
výstavy, současně se složením jistiny ve výši 1200,-Kč. Nebude-li protest
uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

I nzerce v k at a l o g u :
1 strana A 5
pro vystavovatele a soukromé osoby
pro firmy

500,- Kč
1.000,- Kč

½ strany A 5
300,- Kč
600,- Kč

Rozsah inzerátu musí odpovídat požadované velikosti formátu.
Výstavní výbor si vyhrazuje právo grafické úpravy.

