Manuál pro pořádání klubové nebo speciální výstavy KCHJgdtČ
Možnost pořádání výstavy ve svém okolí má každý člen KCHjgdtČ. Svojí nabídku přednese na členské schůzi a ta jí
schválí ve svém usnesení, společně s termínem a místem konání. Tím se dotyčný zavázal k bezplatné činnosti a
vyřizování agendy okolo výstavy. Pro komunikaci mu bude k dispozici člen výboru Jiří Čech, tel: 607539420,
cech.dubec@seznam.cz.
Pro zdárné uskutečnění výstavy je potřeba následující:
1. Zajistit objekt pro vytyčení dvou kruhů/ jeden pro výstavu a druhý pro chovný svod/. Pro ochranu před
deštěm nebo sluncem zajistit přístřešky pro rozhodčí a to ke každému kruhu a dále stůl a židle. V jeho
blízkosti zajistit občerstvení pro účastníky/ hostinec nebo stánky s jídlem a nápoji/. Možnost parkování.
Počet vystavovaných psů se pohybuje v posledních letech od 40 do 70 psů a s každým pejskem přijedou
alespoň dva lidé. Proto je potřeba počítat se zajištěním všeho pro cca 100 -150 lidí. V případě placení nájmů
za chatu, parkoviště, přístřešek a další věci související s výstavou je povinen udělat finanční rozvahu všech
nákladů a předložit ji výboru klubu ke schválení.
2. V rámci svých možností zajistit ceny pro výherce ve všech třídách/ CAJC, CAC, BOJ, KV, BOB, BOS, BOV/ a to
nejlépe z řad dovozců krmení pro psy nebo prodejců krmení nebo doplňků stravy pro psy. Případně i malou
pozornost pro každého účastníka. Zda nemám kontakt a nejsem schopen vyřídit, včas informuji pana Čecha
nebo člena výboru, a ti ze svých zdrojů se pokusí zajistit. Zda se jedná o firmu, která má již zkušenosti
s akcemi je i schopna darovat další věci/ pásku na kruhy, desky, čísla/ pro celkový počet přihlášených psů.
Zda tyto věci nebudou k dispozici, je potřeba zajistit buď ze svých zdrojů, nebo nakoupit.
3. Nakoupit poháry za přijatelnou cenu (max. do výše 8 000,- Kč) i se štítky s označením druhu, místa a data
výstavy a ohodnocením vítěze. Musí si zjistit po uzávěrce u osoby pověřené k zpracování agendy pro výstavu,
kolik je tříd. Bývá: 2x CAJC/ mladý pes, fena/, 8x CAC/ psi a feny mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů/, 1x
BOJ, 2x Klubový vítěz nebo Vítěz SV, 1x BOB a 1x BOV. Menší poháry pro CAJC, CAC a BOV, vetší pro KV a
největší pro BOB. Zajišťuje i poháry pro vítěze „ PRACOVNÍHO A VÝSTAVNÍHO KLUBOVÉHO POHÁRU“
4. Zajistit zapisovatelku, při počtu 50 a více psů je potřeba mít zajištěny dvě zapisovatelky. Dále vedoucího
kruhu, který je schopen svolávat psy do kruhu, kontrolovat tetování nebo čip, kontrolovat zapsání výsledku
posouzení a mít přehled v postupu posuzování a vyhodnocení výstavy. Společně s prezidentem klubu a
rozhodčím předávat poháry a ceny.
5. Poradce chovu J.Řezba a výcvikář P.Kalaš dovezou klubové čtečky čipů, řádně připravené k provozu a budou
k dispozici po celou doby výstavy a chovného svodu. Vytvořením přihlášky a propozic je pověřen výbor klubu
a to dle platného výstavního řádu a budou včas vyvěšeny na webu klubu a zařazeny do Klubového
Zpravodaje.
6. Během výstavy probíhá odběr vzorku na vyšetření PLL, proto umožnit firmě Genomia přístup k elektrické síti,
stolek a židle a přístřešek nebo místo v hostinci k výkonu své činnosti.
7. Přihlašování na výstavu pobíhá takto: přihlášku odeslat pověřené osobě, ta zpracovává výstavu / katalogy,
posudky, diplomy, možno i čísla a některé kartičky/a to buď poštou, nebo mailem, podle instrukcí
v propozicích výstavy. Platbu poslat pověřené osobě poštovní poukázkou na adresu uvedenou v propozicích.
Pokyny jsou instruktážní a je možnost připojit svoje návrhy pro zlepšení organizace, neobávat se zeptat, když
nevím nebo nemohu zajistit. Nikdo nikomu hlavu neutrhne! Lepší je se dvakrát zeptat a ověřit si, zda je vše
zajištěno, než abychom v den konání výstavy zjistili, že nemáme zařízeno. Klubová výstava je přehledem
práce chovatelů a poradců a místem pro setkání všech příznivců jagdteriérů, proto jak organizátoři, tak i
členové klubu přistupují k organizaci i k účasti zodpovědně a bez ohledu na osobní prospěch!

