KJ – ČR

Kynologická organizace 1 Brno z.s.

JUBILEJNÍ 10. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ
plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

která

se uskuteční dne 29.7. 2017
v Brně – Žebětíně – stadion Eliot
Kohoutovická 177, 641 00 Brno
GPS: 49° 12'38.103"N, 16° 30'11.766"E

Uzávěrka přihlášek
1.uzávěrka 26.6.2017
2.uzávěrka 3.7.2017

Přihlášky zasílejte na adresu: Hana Procházková, Kotlářská 18, 602 00 Brno

tel. 603 970 020, e-mail: ko1.brno.vystava@seznam.cz
nebo přes : www.dogoffice.cz
www.ko1brno.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,Název účtu: Kynologická organizace 1 Brno z.s.
č.účtu 1341962309/0800
IBAN CZ18-0800-0000-6013-4196-2309
K přihlášce psa na výstavu nutno přiložit: oboustrannou kopii průkazu původu. Pokud nebude přiložena
fotokopie dokladu o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu pracovní nebo vítězů, bude zařazen do tř.
otevřené, kopii dokladu o zaplacení výstavních poplatků.

POZOR !!! - V den výstavy se nelze přihlásit !!! Výstava se koná za každého počasí!!!
Program:
8.00 - 9.00 Přejímka psů
9.30 - 14.00 Zahájení výstavy, posuzování psů v kruzích
14.30
Závěrečné přehlídky, vyhlášení vítězů

Třídy pro krajskou výstavu:
Štěňat
- od 4 do 6 měsíců
Dorost
- od 6 do 9 měsíců
Mladých - od 9 do 18 měsíců
Mezitřída - od 15 do 24 měsíců
Otevřená - od 15 měsíců
Veteránů - od 8 let
Pracovní - od 15 měsíců přístupná psům i fenám s uznanou zkouškou z výkonu, nutno doložit certifikát
Vítězů - od 15 měsíců přístupná psům s titulem mezinárodní, národní šampión, národní a klubový vítěz
Ocenění:
Vítěz třídy - ve všech třídách každého plemene psu a feně, mimo třídu štěňat a dorostu
Krajský vítěz - o titul soutěží vítězové tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů; zadává se psu i feně.
Soutěže:
Mladý vystavovatel - Junior handling
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií:

1. kategorie - od 9 do 13 let
2. kategorie - od 13 do 17 let
Rozhodčí bude posuzovat správné a typické předvedení pro to které plemeno a spolupráci mezi dítětem a
psem. Nezáleží na exteriérové kvalitě psa, ale na schopnosti dítěte psa předvést a navázat s ním kontakt.
Nejhezčí pár psů
Pro fenu a psa stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů.
Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu
Nejlepší chovatelská skupina
Pro nejméně 3 a maximálně 5 jedinců stejného plemene posouzených na výstavě, pocházejících od jednoho
chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek.
FCI neuznaná plemena se mohou zůčastnit soutěží o Nejlepší pár psú, Nejlepší chovatelskou skupinu a
Mladý vystavovatel.

Výstavní poplatky:
Krajská výstava:
za prvního psa + katalog + vstup 1 osoba
za dalšího psa
štěně, dorost
veterán
soutěže
vstupné………....30,-Kč

1.uzávěrka
400,- Kč
350,- Kč
300,-Kč
250,- Kč
100,- Kč

2.uzávěrka
450,-Kč
400,-Kč
350,-Kč
300,-Kč
150,-Kč

parkovné……….30,-Kč

Inzerce: Inzeráty je nutné dodat do termínu uzávěrky na adresu pro přihlášky
Pro jednotlivce: 1 strana A5

300,-Kč

1/2 strany A5

150,- Kč

Pro firmy:

500,-Kč

1/2 strany A5

250,- Kč

1 strana A5

Doklady k účasti na výstavě:
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného
jedince, pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz a potvrzení o zaplacení výstavního poplatku.
Přijetí psa na výstavu se bude potvrzovat e-mailem,vstupní list se nebude poštou zasílat !!!

Veterinární podmínky:
Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
Psi musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám skupin FCI a národním plemenům, mimo NO, kteří dosáhli v
den výstavy požadovaného stáří pro zařazení do výstavních tříd. Importovaní jedinci v majetku
českých vystavovatelů musí být zapsáni v českých plemenných knihách.
Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za
škody způsobené psem v průběhu výstavy. Psi nemohou volně pobíhat a kousaví jedinci musí být
opatřeni náhubkem.
Za škody způsobené psem ručí vystavovatel.
Z výstavy se vylučují háravé a kojící feny, feny ve vyšším stupni březosti a jedinci s operativně
nebo jinak odstraněnou vadou exteriéru. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení
výstavního řádu ČMKU.
V případě, že by se výstava neuskutečnila z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity na
uhrazení nákladů spojených s její přípravou – poplatky nevracíme.
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Je zakázáno
upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je
zakázáno upravovat psa v areálu výstavy s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je
pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než
je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z
účasti na výstavě. Je zakázáno hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu.
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů při
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením
jistiny 800,- Kč a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch
pořadatele výstavy.
Delegovaní rozhodčí:
Václavík Miroslav – hlavní rozhodčí
Frnčová Lenka, Jílková Zdenka, Frnča Ladislav, Řehánek Petr
Změna rozhodčích vyhrazena. Rozhodčí budou využiti podle počtu přihlášených psů, eventuelně
doplněni.
Závěrečné kruhy:












Mladý vystavovatel I.kategorie
Mladý vystavovatel II.kategorie
Nejlepší pár psů
Nejlepší chovatelská skupina
Nejlepší štěně výstavy - bude vybrán z jedinců oceněných známkou VN1;
Nejlepší dorost výstavy - bude vybrán z jedinců oceněných známkou VN1;
Nejlepší veterán výstavy - bude vybrán z jedinců oceněných známkou V1
Nejlepší mladý pes výstavy - bude vybrán z jedinců oceněných známkou V1/VTM
Nejlepší mladá fena výstavy - bude vybrána z jedinců oceněných známkou V1/VTM
Nejlepší pes a fena výstavy - bude vybrán z krajských vítězů z každé skupiny l. - X. FCI a
neuznaných plemen
Vítěz Krajské výstavy Žebětín 2017 - bude vybrán z vítězů skupin l. - X. FCI a neuznaných
plemen

Přihláška na JUBILEJNÍ 10. krajskou výstavu psů
29.7.2017 v Brně-Žebětíně – stadion Eliot
Jméno psa: ……………....................…………………………………………………………
Plemeno:………….........………………………………………………………….......…....…
Velikostní ráz……………………….………Barva: …………………………………..………
Třída: štěňat
Pohlaví:

dorostu mladých
pes

mezitřída otevřená

pracovní

vítězů

veteránů

fena

*Vhodné zakroužkujte
Číslo zápisu v plemenné knize:………………………………….Datum narození:………………..……..
Otec psa:…………………………………… ….........................................................................…….…….
Matka psa:…………………………………….............................................................................…..…….
Chovatel:Příjmení:……………..…………………….Jméno:…………………………Titul:……………
Majitel: Příjmení:………………….……….……….Jméno:…………………………Titul:……………
Adresa:………………………………………………………………………………….……….
Telefon:................................................E-mail:.................................................….............

Soutěže:
Nejlepší pár psů:……………………………………………………………………………………….
Nejlepší chovatelská skupina:…………………………………………………………………………..
Mladý vystavovatel:

9-13 let

Jméno dítěte: …………………………….. datum nar………………plemeno……………………..
Mladý vystavovatel:

13-17 let

Jméno dítěte: …………………………….. datum nar………………plemeno……………………..

Prosíme zaslat s přihláškou úplnou a čitelnou fotokopii obou stran průkazu původu a nalepit kopii
dokladu o zaplacení výstavního poplatku. Pokud nebude platba přihlášky provedena do uzávěrky,
bude přihláška vyřazena. Nezapomeňte označit třídu, do které vystavovaný jedinec patří.
Prohlašuji, že jsou mi známy propozice výstavy a výstavní řád ČMKU, že se jimi budu řídit, jakož i
případnými dodatečnými pokyny výstavního výboru.
Souhlasím se zveřejněním svého jména, příjmení a adresy ve výstavním katalogu

Datum: ………………..

Podpis vystavovatele: …………………………..

