Českomoravský klub chovatelů hladkosrstých pinčů z.s.
pořádá
v neděli dne 26.5.2019

KLUBOVOU
VÝSTAVU
PLEMEN PSŮ:
Německý pinč (Deutscher Pinscher)
Trpasličí pinč (Zwergpinscher)
Akce se koná v areálu Pesopark
ulice: Podlesek 2, Praha 10 - Uhříněves

GPS: 50.0474289N, 14.5917392E
TITULY:

CAJC, CAC, Nejlepší veterán, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOB

Soutěže:

Nejlepší pár psů,
Nejlepší chovatelská skupina
Dítě a pes /3-9 let/

Program výstavy:

(Udělení titulů není nárokové)

8.30 – 9.30 hod. přejímka
od 9:30 hod. posuzování v kruhu a vyjmenované soutěže

Uzávěrka přihlášek:

1. uzávěrka : 28.4.2019

2. uzávěrka: 12.5.2019

Výstavní poplatky:

První pes
Druhý a další pes jednoho majitele
Veteráni a štěňata
Soutěže

400,- Kč
350,-Kč
100,- Kč
200,- Kč

450,- Kč
400,- Kč ( bez katalogu)
150,- Kč
250,- Kč

K přihlášce na výstavu je nutno přiložit fotokopii PP s čitelnou adresou majitele a kopii získaného
titulu (šampionátu)!!
Po výstavě proběhne BONITACE, prosíme zájemce o vyznačení v přihlášce.
Nepřihlášení jedinci nebudou posouzeni.
Poplatek za bonitaci: 600,- Kč – poplatek pro členy klubu po slevě: 300,- Kč

Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem. Vstup do třídy vítězů je podmíněn uznaným mezinárodním či
národním titulem šampiona,titulem národního vítěze,titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální
výstavy.
TŘÍDY:

štěňat
dorost
mladých
mezitřída
otevřená
vítězů
veteránů

4 - 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15–24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců
od 8 let

Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd v den konání výstavy.

Soutěže:

"nejhezčí pár psů" - pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele
„chovatelská skupina“ – pro nejméně tři jedince stejného plemene, posouzených na výstavě ,
pocházející od jednoho chovatele, a min. ze dvou různých otců nebo matek.

Výstavní poplatek lze uhradit složenkou typu „ C „ na níže uvedenou adresu a doklad o zaplacení
složenky nalepit na přihlášku, nebo převodem na účet č. 200024349/0800 - ( var.symbol: č.zápisu psa).
Přihlášky zaslané bez nalepeného potvrzení o úhradě nebudou přijaty.
Přihlášky čitelně vyplněné strojem, nebo hůlkovým písmem, výhradně na připojeném formuláři s nalepeným
dokladem o zaplacení a fotokopií rodokmenu zasílejte poštou doporučeně na adresu:

Hana Fraňková, Sulovická 1387, 190 16, Praha 9 – Újezd nad Lesy
Telefon: 606 757 249
!!! Přihlášky zaslané poštou nebudou potvrzovány !!!
Žádáte-li potvrzení o přijetí přihlášky přiložte, prosím, nadepsaný korespondenční lístek.

Přihlášku s oskenovanými doklady lze poslat také elektronicky na e-mail:
hanafrankova@iex.cz
Přijetí bude potvrzeno odpovědným e-mailem.

DOKLADY NEZBYTNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ
Originál průkazu původu !!!
Všichni vystavovatelé musí mít pro svoje psy potvrzení.
 o očkování proti vzteklině,psinkovému komplexu
 inf.hepatitis a parvoviroze ,přičemž potvrzení musí
 být nejméně jeden měsíc a nejvýše jeden rok staré.

V případě neúčasti vystavovatele na výstavě (z jakéhokoliv důvodu) se výstavní poplatek nevrací. Podobně při
nekonání výstavy, např. pro veterinární opatření, budou poplatky použity k likvidaci výstavy.
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen, podle zákona na ochranu zvířat
proti týrání č.246 sb.1992 v plném znění, zejména ve znění zákona č. 77 sb. 2004.
Z výstavy se nadále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativními
nebo jinými veterinárními zákroky k odstranění vady v exteriéru psa.
Protest může být podán z formálních důvodů pro porušení výstavního řádu, musí být podán písemně se současným
složením jistiny 500,- Kč, pouze v průběhu posuzování v kruhu.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Protest proti posudku rozhodčího není přípustný.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic a pokynů
výstavního výboru. Podáním přihlášky se k tomu zavazují. Podpisem přihlášky dává vystavovatel zároveň
souhlas se zveřejněním své adresy v katalogu. Poplatky se vracejí jen v případě odmítnutí přihlášky.

