KLUB CHOVATELŮ KNÍRAČŮ ČR 1927
Jesenická pobočka
pořádá

6. dubna 2019
při NVP Ostrava
v areálu Výstaviště Černá louka
GPS souřadnice : 49°49'53.519"N, 18°17'34.708"E

CELOSTÁTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU KNÍRAČŮ
se zadáváním titulů
Vítěz roku, Vítěz roku mladých, Vítěz roku veteránů
ČKŠ, ČKŠ-J, ČKŠ-V, CAC, CAJC, ISPU certifikát
BOJ, BOV, BOS, BOB
Posuzovatel výstavy a soutěží:

Eleonóra Fischerová SK

Organizátor si vyhrazuje právo změny delegace.
Udělení titulů nelze nárokovat, řídí se Výstavním řádem ČMKU.

PROGRAM:
8.00 – 8.45
8.50
9.00 – 14.00
14.30

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování
závěrečné soutěže

SOUTĚŽE:
Nejlepší pár
Nejlepší chovatelská skupina

Všeobecná ustanovení
Výstavy se mohou zúčastnit pouze psi a feny zapsaní v plemenných knihách uznaných F.C.I.
Importovaní jedinci v majetku českých vystavovatelů musí být zapsáni v českých plemenných knihách.
Z výstavy se vylučují psi dle článků 12 a 17 Výstavního řádu ČMKU, zejména: psi nemocní,
podezřelí z nemoci, po úrazu, háravé a kojící feny, feny ve druhé polovině březosti, kryptorchidi,
jedinci na nichž byl proveden chirurgický zákrok za účelem odstranění exteriérové vady či nedostatku.
Dále pak psi nebezpeční, kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Psi v majetku osob, jimž bylo odňato
právo vystavovat, psi kteří nejsou uvedeni v katalogu (kromě psů prokazatelně neuvedených vinou
pořadatele) a psi s kupírovanýma ušima.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za ztrátu či úhyn psa.
Není dovoleno volné pobíhání psů a prodej štěňat. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem.
Výstavní výbor je oprávněn bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.
V případě, že se výstava neuskuteční z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity na
uhrazení nákladů s její přípravou.
Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti psa a základní úprava
trimováním spojená s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.
Na výstavě bude prováděno testování srsti na přítomnost barviva. Odmítnutí odebrání vzorku srsti
nebo pozitivní nález, mají za následek diskvalifikaci psa.
Protesty – výstava
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protest lze podat pouze z formálních důvodů, pro
nedodržení výstavního řádu a propozic. Musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500,Kč pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.
Veterinární předpisy
Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem
(dle par. 6 veter. zákona)nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích
zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne
26.5.2003. Psi musí mít platné veterinární osvědčení o očkování proti vzteklině ne kratší 30-ti dnů a
musí být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze.
Doklady nutné k účasti na výstavě
-průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude vydán platný pas pro malá zvířata nebo
očkovací průkaz.
-členský průkaz KCHK ČR 1927 pro rok 2019

poplatky
za 1. psa včetně katalogu
za dalšího psa (stejný maj.)
třída štěňat a dorostu
třída čestná a veteránů
soutěže

člen KCHK
700,600,300,300,300,-

člen Jesenické pobočky
600,500,250,250,250,-

Nečlenové klubu platí dvojnásobek.
Z více psů jednoho vystavovatele za prvního bude považován pes přihlášený do třídy mladých,
mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA VÝSTAVU: 28.2.2019
Po tomto datu nebude přihláška přijata. Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Přihlášky zasílejte:
1. na e-mail: ivarehankova@seznam.cz
2. poštou na adresu: Iva Řehánková, Nádražní 222, 747 22 Dolní Benešov
Platby zasílejte pouze na účet Jesenické pobočky: 2000543813/2010
pod VS Vašeho tel. čísla a SS 222.

Hlavní sponzor akce:

www.granulebardog.cz

PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU
Jméno psa a chovatelské stanice:

Pes

Číslo zápisu:.

Datum narození:

Otec psa:

Matka psa:

malý

Velikost
střední

bílý

velký

černý

Fena

Barva
černostříbřitý

Třída

Podmínky zařazení do třídy

Štěňat

4 – 6 měsíců

Dorostu

6 – 9 měsíců

Mladých

9 – 18 měsíců

Mezitřída

15 – 24 měsíců

Otevřená

od 15 měsíců

Pracovní

od 15 měsíců přístupná jedincům s uznanou zkouškou z výkonu

Vítězů

od 15 měsíců přístupná jedincům s uznaným mezinárodním,
národním či klubovým š ampionem, světovým, evropským,
Národním či Klubovým vítězem nebo Vítězem speciální výstavy
od 8 let

Veteránů
Čestná

pro jedince od 15 měsíců s uznaným mezinárodním, národním
či klubovým šampionem či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz
nebo Vítěz speciální výstavy (bez nároku na získání zadávaných
titulů)

Chovatel:
Majitel:
Číslo:

Ulice:
Země:

PSČ a město:

Tel.:

Soutěže :
Nejlepší pár
Jméno psa:

E-mail:

Nejlepší chovatelská skupina
Jméno skupiny:

Jméno feny:
K řádně vyplněné přihlášce psa na výstavu je nutno doložit :

fotokopii kompletního průkazu původu psa

do TŘÍDY PRACOVNÍ – certifikát o složené zkoušce (pro VK platí pouze velký certifikát)

do TŘÍDY VÍTĚZŮ – doklad o uděleném titulu

potvrzení o uhrazení vstupních poplatků!

potvrzení o zaplacení členského příspěvku KCHK pro rok 2019




Datum:

Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (
EU ) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
volného pohybu těchto údajů. Souhlasím s vedením svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
kontakt.) v databázi KCHK ČR, z.s. a ČKS. Souhlasím s předáním zpracovateli seznamů, pořadatelům soutěží (i
mezinárodních) a se zveřejňováním fotografií, sportovního výkonu nebo funkce v médiích.
Vystavovatel souhlasí s odebráním vzorku srsti.
Podpis vystavovatele:

Na druhou stranu přihlášky prosím nalepte doklad o zaplacení vstupních poplatků.
Bez přiložené kopie o zaplacení vstupních poplatků nebude přihláška na výstavu přijata!

pepř a sůl

