KCHJgdtČ Vás zve na KLUBOVOU VÝSTAVU,
která se koná v sobotu 25.6.2011
na loveckém zámečku Ohrada v Hluboké n.Vlt.
Program: 8:30 – 9:30 hod. přejímka psů
9:30 hod. slavnostní zahájení výstavy
10:00 -15:00 hod. posuzování
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 23.5.2011
Přihlášky, na kterých nebude nalepena složenka o zaplacení, nebudou
přijaty!
Přihlášky zasílejte na adresu:
Hana Krpešová
Břežany n.O. 93
413 01 Roudnice n.L.
V RÁMCI VÝSTAVY SE BUDE KONAT CHOVNÝ SVOD
Třídy: třída štěňat 3 – 6 měsíců
třída dorostu 6 – 9 měsíců
třída mladých 9 – 18 měsíců
mezitřída 15 – 24 měsíců
třída otevřená od 15 měsíců
třída pracovní* od 15 měsíců
třída vítězů* od 15 měsíců (pro psy a feny s titulem Klubový nebo Národní vítěz,
národní nebo mezinárodní šampion, Vítěz speciální výstavy)
třída veteránů od 8 let
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení
psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu
původu hlášeného jedince.
*k přihlášce je nutno přiložit certifikát o vykonané zkoušce(vydává ČMKJ,Jungmanova
25, 11525 Praha 1) či fotokopii dokladu o získaném titulu.
Bez těchto příloh bude pes zařazen do třídy otevřené!
Tituly: CAJC ČR,Vítěz mladých, CAC ČR, res. CAC ČR, Klubový vítěz 2011, Vítěz
plemene(BOB)
Výstavní poplatky: za prvního psa včetně katalogu 500,- Kč
za dalšího psa 400,- Kč,za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů zdarma
Výstavní poplatek plaťte složenkou typu C na adresu :
Hana Krpešová, Břežany n.O. 93, 413 01 Roudnice n.L.

Veterinární podmínky:
Při přejímce bude vyžadován očkovací průkaz psa nebo pas, v němž se potvrzuje, že
pes byl očkován proti vzteklině, psince a infekční hepatitidě v době ne kratší 30 dnů a
ne starší 1 rok.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám, kteří dosáhli předepsaného věku pro zařazení do
tříd nejméně v den výstavy. Importovaní psi musí být zapsáni v české plemenné knize.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za
úhyn nebo ztrátu psa. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti,
kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru psa.
Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní
úprava trimováním s vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Vodění štěňat a
jejich prodej na výstavě je zakázán. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno
nejpozději 10 dnů před výstavou.
Důležité upozornění: K přihlášce je nutno přiložit fotokopii průkazu původu psa –
platí pro všechny psy přihlášené na výstavu.
Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze
z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být
podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč, do skončení posuzování.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Inzerce v katalogu: pro jednotlivce 1 strana A5 1.000,- Kč
1/2 strany A5 500,- Kč
pro firmy 1 strana A5 2.000,- Kč
1/2 strany A5 1.500,- Kč
Pořadatel si vyhrazuje právo změn! Ubytování výstavní výbor nezajišťuje.
Rozhodčí / p.Tichá / bude delegovat výbor KCHJgdtČ prostřednictvím ČMKJ.
Generálním sponzorem akce je:

