Alaskan Malamute klub Česká republika
Vás zve na

Speciální výstavu Aljašských malamutů
Alaskan Malamute Special Show
26.05. 2019
Praha 9- Horní Počernice, při Oblastní výstavě psů, ulice U hvozdu. Souřadnice:
N 50°5.86152′, E 14°36.51853′, www.zkohornipocernice.cz/

Rozhodčí / Judge : paní Lenka Frnčová
Informace:

Information:

Místo:
Praha 9- Horní Počernice, při Oblastní výstavě psů
www.zkohornipocernice.cz

Place of the show:
Praha 9- Horní Počernice, při Oblastní výstavě psů
www.zkohornipocernice.cz

Na této výstavě bude zadávám titul CAJC, CAC,
BOB. Udělení titulů není nárokové.
Výstava je přístupná všem psům a fenám plemene Aljašský malamut, zapsaných v knihách
uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy věku
3 měsíců.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené
psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo
ztrátu psa.
Volné pobíhání psů není dovoleno.
Pokud nebude v propozicích uvedeno jinak,
platí ustanovení Mezinárodního výstavního
řádu FCI a Výstavního řádu ČMKU.
Při přejímce psa bude vyžadováno veterinární
osvědčení z místa psa, v němž se potvrzuje,
že pes byl očkován proti vzteklině, psince a
inf. Hepatitidě v době kratší 30 dnů a ne starší
1 rok.
Důležitá upozornění:
Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška
přijata. K přihlášce na výstavu je nutno přiložit fotokopii jeho průkazu původu, kopii
šampionátů/vítěz výstavy při zařazení do
třídy šampionů/vítězů.

Males and bitches compete for CAJC, CAC, BOB,
Unless otherwise indicated in the show rules, the show
takes place under the patronage FCI, ČMKU and ČKS
and is conform to their show rules.
Eligible are male and female Alaskan Malamute with FCI
pedigrees, which are at least 3 months old on the day
of the show.
The exhibitor is personally responsible for any damage
caused by his/her dog and the organisers are not
responsible for loss, in jury or death of any dogs.
Dogs should not be allowed to run freely and should be
under control of their owner or handler atall times.
You should provide a current rabies vaccination
certificate and the health certificate to the veterinary
service at the entrance of the Show.

Program:

Program:

08:00 hod. přejímka psů
09:45 hod. zahájení výstavy
10:00 hod. posuzování v kruhu
po skončení posuzování
přibližně ve 14:00 hod. - soutěže, předávání cen

08:00 hod. arrival of dogs and exhibitors
09:45 hod. show commences
10:00 hod. judging of dogs in the ring
Having finished judging
about 14:00 hod. - competitions

Výbor AMKČR
Adresa pro zaslání přihlášek:
Alaskan Malamute klub ČR
Kateřina Scheuflerová
Druhanická 479,
190 16 Praha 9
ČR
e-mail: k.scheuflerova@amkcr.eu

AMKČR Committee
Adress for Entry:
Alaskan Malamute club ČR
Kateřina Scheuflerová
Druhanická 479,
19016 Prague 9
Czech Republic
e-mail: k.scheuflerova@amkcr.eu

Important:
Please attach to you application form a photocopy of
payment. Also please attach a photocopy of the
pedigree and photocopy of champion certificate for
entries to champion class.

http://www.amkcr.eu

