Českomoravská kynologická jednota
ve spolupráci
s Výstavním výborem Rokycany
Vás zve na

OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ
VŠECH PLEMEN
spojenou s
KLUBOVOU VÝSTAVOU
Klubu chovatelů JAGDTERIÉRŮ v Čechách(CAC, Klubový vítěz)

které se konají dne 31. května 2008 v areálu zámku na Březině u Rokycan.
Program:

7.00 – 8.45 hod.
9.00 – 9.30 hod
9.30 – 15.00 hod

Přihlášky zasílejte na adresu:

1. uzávěrka:
Třídy:

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruzích

Výstavní výbor Rokycany
Plzeňská 399/3
Rokycany
337 01
Tel. 371 72 25 31
Mobil: 723 658 012

31. března 2008

třída dorostu
třída mladých
mezitřída
třída otevřená
třída pracovní

třída vítězů

třída veteránů

6 – 9 měsíců
9 - 18 měsíců
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců (K přihlášce je nutno přiložit kopii o
certifikátu vykonané zkoušce (vydává ČMKJ,
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, pro lov. plemena) či
ČKS u Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 pro služební plemena
Bez těchto příloh bude pes zařazen do třídy otevřené!
od 15 měsíců (pro psy a feny s titulem Klubový nebo
Národní vítěz,národní nebo mezinárodní šampión, Vítěz
speciální výstavy)
od 8 let

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky
musí být splněny v den podání přihlášky.

K přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu hlášeného jedince.
Zadávané tituly na oblastní výstavě: Vítěz třídy, Oblastní vítěz, nejhezčí veterán
Zadávané tituly na klubové výstavě: CAJC, CAC, rez.CAC, Klubový vítěz, BOB,
nejhezčí veterán
Výstavní poplatky:
1. uzávěrka : 31. března 2008
Za prvního psa včetně katalogu…………………500,- Kč.
Za každého dalšího psa (bez katalogu)………….450,-Kč.
Dorost a veteráni ……………………..
200,- Kč ( nesmí být jako první pes)
Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
Výstavní poplatek plaťte přiloženou složenkou nebo na číslo účtu 842 404 319/0800 Česká
spořitelna Rokycany, variabilní symbol: tetovací číslo psa.
Inzerce v katalogu: je možná. Bližší podrobnosti si domluvte na uvedeném telefonním čísle či
adrese
Veterinární předpisy: při přejímce předložte platný očkovací průkaz nebo pas pro malá
zvířata s vakcinací nejméně 21 dnů a nejdéle 1 rok před datem výstavy proti vzteklině,
psince a parvoviroze.
Protesty: protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný, protest z formálních důvodů
(porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Musí být podán písemně v průběhu
výstavy spolu se složením jistiny ve výši 500 Kč. Je projednáván komisí složenou z hlavního
rozhodčího, ředitele výstavy, jednoho z rozhodčího a za účasti osoby, která protest podala.
Nebude-li protest uznán komisí za odůvodněný, záloha propadá ve prospěch pořadatele.

Všeobecná ustanovení:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Přijaté přihlášky budou nejpozději týden před výstavou písemně potvrzeny.
Pořadatel má právo bez udání důvodu odmítnout přihlášku a vrátit výstavní poplatek.
Pokud se výstava z nepředvídatelných příčin neuskuteční, poplatky budou použity na
úhradu výloh spojených s jejím uspořádáním.
Výstava je přístupná všem psům zapsaných v plemenných knihách FCI, jež dosáhli
v den výstavy věku minimálně 6 měsíců. Importovaní jedinci musí být zapsáni
v plemenné knize ČMKU.
Vystavovatel odpovídá za všechny škody, které jeho pes způsobí.
Pořadatel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout úhynem či ztrátou psa.
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým byl přístup na výstavy
zakázán, háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a štěňata do stáří 6
měsíců. Dále psi nemocní, po úrazu a jedinci se zjevným veterinárním zákrokem,
kterým měla být odstraněna vada exteriéru. Z účasti jsou vyloučeni psi
s kupírovanýma ušima (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb.
v platném znění zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.) a psi nebezpeční – kousaví a
agresivní vůči lidem a psům.
Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní
úprava trimováním s vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.
Prodej psů a štěňat na výstavě je zakázán!

