ZKO Horní Počernice
www.zkohornipocernice.cz

pořádá

Krajsou výstavu psů
FCI skupin I.(mimo NO), II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X
a neuznaná plemena FCI

datum: pondělí 28.9.2020

místo: ZKO Horní Počernice (ulice U Hvozdu
1589)
Uzávěrka přihlášek:

I.: 22. 7. 2020

II.: 28. 8. 2020

Informace k výstavě:
Anna Brázdová

Tel.: 608600789

Email: hovawart.kody@seznam.cz

Možnost přihlásit se přes www. dogoffice.cz
Program:
přejímka
posuzování v kruzích
závěrečné soutěže

od 7.30
9.15 - 13.00 hodin
14.00 hodin

Rozhodčí:
MVDr. František Šimek
Hořák Karel
Kučerová Martina
Změna rozhodčích vyhrazena.

Třídy na oblastní výstavě:
třída štěňat
třída mladých
třída otevřená
třída vítězů
třída pracovní
třída veteránů

4 – 6 měsíců
třída dorostu
6 - 9 měsíců
9 - 18 měsíců
mezitřída
15 - 24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců - nutno doložit fotokopií diplomu Mezinárodní šampion,
Národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Evropský vítěz, Světový vítěz
od 15 měsíců - doložit fotokopii certifikátu
od 8 roků

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, Vítěz třídy“ z konkurence ve třídách mezitřída,
otevřená, pracovní a vítězů

Závěrečné soutěže:
Mladý vystavovatel – Junior handling- věkové skupiny 9-13 let a 13-17 let, platí
dosažení data narození přihlášených jeden den před výstavou. Soutěží se se psem,
který na výstavě nemusí být posouzen, ale dané plemeno musí být posuzováno.
Hodnotí se předvádění psa.
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 a
maximálně 5 jedinců stejného plemene z vlastního chovu, kteří byli na výstavě
posouzeni a pocházejí z neméně 2různých spojení (3rodiče)
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 veterán- o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě veteránů,
oceněni známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“
Nejlepší mladý pes - o titul soutěží všichni psi posouzeni ve třídě mladých, oceněni
známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“
Nejlepší mladá fena - o titul soutěží všechny feny posouzeni ve třídě mladých,
oceněni známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“
Vítěz oblastní výstavy pes – do soutěže nastupují všichni psi oceněny titulem
„Krajský vítěz“
Vítěz oblastní výstavy fena – do soutěže nastupují všechny feny oceněné titulem
„Krajský vítěz“

Doklady k účasti na výstavě:
Očkovací průkaz, průkaz původu a vstupní list.

Protest a další podmínky:
Protest může být podán pouze z formálních důvodů se složením jistiny 1100,- Kč a to během
posuzování v kruzích ve výstavní kanceláři. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve
prospěch pořadatele výstavy.

Přihlášky na www.dogoffice.cz
Email: hovawart.kody(zavinac)seznam.cz
Výstavní poplatky oblastní výstava psů

první pes (vč. katalogu)
druhý a další pes
štěňata, dorost, veteráni
soutěže

I. uzávěrka
450,350,300,200,-

II. uzávěrka
550,450,350,250,-

Důležité upozornění:
V případě přihlášení více psů od jednoho majitele - štěňata, dorost a veteráni nemohou být
považováni za prvního psa.
K přihlášce na výstavu je nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa – platí pro
všechny psy přihlášené na výstavu. Pro třídu pracovní je nutno doložit kopii certifikátu, pro
třídu vítězů je nutno doložit kopii diplomu.

Poplatek uhraďte poštovní složenkou nebo bankovním převodem na:

název účtu: ZKO Horní Počernice
číslo účtu: 3766925369/0800
var. symbol: vaše telefonní číslo uvedené na přihlášce
Inzerce čb:
1 strana A5
1/2 strana A5
Uzávěrka inzerce: 22. 4. 2018

500,- Kč
300,- Kč

Výstavní podmínky:
Platí Výstavní řád ČMKU.

Veterinární podmínky:
Platné vet. osvědčení, že pes má platné očkování proti vzteklině.

Všeobecná ustanovení:
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé
polovině březosti, feny kojící a háravé feny. Dále psi v majetku osob, kterým bylo odňato
právo vystavovat. Výstava je přístupná psům a fenám uvedených plemen zapsaným v knihách
uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy
neodpovídá za škody způsobené psem vystavovatele, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Z výstavy se
vylučují háravé feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění
vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Změny exteriéru psa lakováním, pudrováním,
tónováním srsti a základní úprava trimováním s vyvazováním na stole jsou zakázány.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení
nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu,
těchto propozic a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž
se zavazují podáním přihlášky.
Od 1.3.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění
zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.
Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani
posouzen.

Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem poštou, nebo emailem, pokud
bude uveden na přihlášce nejpozději 10 dní před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel
vstupní list v daném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky u
pořadatele výstavy.
Vstupní list platí jako vstupenka pouze pro jednu osobu na jednoho přihlášeného
psa.
Vystavovatel souhlasí s uveřejněním své adresy v katalogu výstavy.

