www.vystavapsu-pribram.cz

Český kynologický svaz
ZKO Příbram č. 095
pořádá

v sobotu 7. července 2018
v areálu cvičiště Kynologického klubu Příbram č. 095
Krajskou výstavu psů všech plemen skupin
FCI I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
včetně národních a neuznaných plemen mimo německých ovčáků
Rozhodčí
 Karel Hořák
 Petr Řehánek
 Tomáš Kučera
Pořadatel výstavy si vyhrazuje, v případě potřeby, změnu rozhodčího.
Uzávěrka přihlášek:

I. Uzávěrka – 01. 06.2018

II. Uzávěrka – 15.06.2018

Přihlášky a informace k výstavě:
Přihlašujte se prosím pouze ON-LINE přes DOGOFICCE na webových stránkách www.vystavapsu-pribram.eu
Kontaktní tel.: Lucie Melicharová - 732 211 951
Upřednostňujeme emailovou komunikaci.
Výstavní poplatky:
Za prvního psa včetně katalogu
Za dalšího psa (bez kat. – stejný majitel jako u 1. psa)
Štěňata, dorost (při vyst. více psů nelze považovat za 1. psa)
Veteráni
Soutěže

I.uzávěrka
400,-Kč
300,-Kč
300,-Kč
200,-Kč
200,-Kč

II.uzávěrka
500,-Kč
400,-Kč
400,-Kč
300,-Kč
300,-Kč

Platby pouze na KONTO: 216 605 017/0600.
Na zaplacení výstavního poplatku používejte prosím bankovní převod.
Variabilní symbol: VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO (do poznámky pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení)
Pro rozlišení plateb při uzávěrkách rozhoduje datum odeslání přihlášky. Na přihlášky došlé po II. Uzávěrce nebude
brán zřetel. Přihlašování v den výstavy není povoleno, platí i pro závěrečné soutěže.

Důležité upozornění:
Ke každé přihlášce musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu s vypsaným majitelem psa, fotokopie
dalších náležitostí pro zařazení do třídy pracovní nebo vítězů.
Třídy:
Rozdělení tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno v přihlášce. Pro třídu pracovní doložte vykonání o
zkoušce. Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z těchto titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz
speciální výstavy, Šampion členské země FCI, Šampion ČMKU nebo Interchampion. Uvedené tituly musí být získány
v konkurenci dospělých. Barevné rázy některých plemen jsou posuzovány odděleně dle ustanovení FCI nebo dle
rozhodnutí ČMKU.
Tituly:
Vítěz třídy – může být zadán ve všech třídách bez ohledu na počet přihlášených psů, mimo třídu štěňat a dorostu
Krajský vítěz – může být udělen nejlepšímu psovi a feně, oceněni známkou „Výborná 1“ z konkurence ve třídách
mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů
 Udělení titulů není nárokové, ale může být zadáno bez ohledu na počet vystavovaných jedinců.
 V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý, resp.
velmi nadějný nebo nadějný.
 Majitelé psů s uděleným titulem Krajský vítěz jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky
vítězů, jinak ztrácejí nárok na věcnou cenu.
Závěrečné soutěže:
Mladý vystavovatel – Junior handling- věkové skupiny 9-13 let a 13-17 let,
Nejlepší štěně- o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě štěňat, oceněni známkou „Velmi nadějný 1“
Nejlepší dorost- o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě dorostu, oceněni známkou „Velmi nadějný 1“
Nejlepší mladý pes- o titul soutěží všichni psi posouzeni ve třídě mladých, oceněni známkou „Výborná 1“
Nejlepší mladá fena- o titul soutěží všechny feny posouzené ve třídě mladých, oceněné známkou „Výborná 1“
Nejlepší veterán- o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě veteránů, oceněni známkou „Výborná 1“
Nejlepší pár – soutěží pes a fena stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni, a jsou v majetku jednoho
majitele nebo spolumajitelů uvedených v PP
Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit nejméně 3 jedince stejného plemene
z vlastního chovu, kteří byli na výstavě posouzeni a pocházejí z různých spojení (nejméně dvě matky a jeden otec
nebo dva otcové a jedna matka)
Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni psi oceněni titulem „Krajský vítěz“
Nejlepší fena výstavy - do soutěže nastupují všechny feny oceněni titulem „Krajský vítěz“
Vítěz 5. Krajské výstavy Příbram 2018 – do soutěže nastupuje „Nejlepší pes“ a „Nejlepší fena“
Doklady k účasti na výstavě:
Očkovací průkaz nebo pas, průkaz původu
Veterinární podmínky:
 Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
 Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti
vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a
leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro
malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.
5. 2003.
 Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo
případnému poranění osob.
Protest a další podmínky:
Protest může být podán pouze z formálních důvodů se složením jistiny 1000,- Kč a to během posuzování v kruzích
ve výstavní kanceláři. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Výstava proběhne v souladu s Výstavním řádem ČMKU a zákonem na ochranu zvířat č. 246/1992 Sb.
Na elektronických přihláškách je uveden souhlas se zveřejněním jména a adresy vystavovatelů v tištěném i
elektronickém katalogu.

