Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno
1. uzávěrka přihlášek: 15/12/2017
2. uzávěrka přihlášek: 29/12/2017
Zahájení posuzování:

10.00 hodin

Výstavní podmínky:
Na výstavě se posuzuje dle platných Výstavních řádů ČMKU a KPPP

Rozhodčí
Anna DZIDT / Polsko

třída vítězů

od 15 měsíců

přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem
Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového
vítěze

třída veteránů
třída čestná

od 8 let
pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze,
Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC.

SOUTĚŽE
Mladý vystavovatel
Nejkrásnější štěně
Nejkrásnější dorost
Nejlepší mladý BOJ
Nejlepší veterán BOV
Nejlepší chovatelská skupina
Nejhezčí pár

věkové kategorie:

1. skupina 9 - 13 let
2. skupina 13 - 17 let
do soutěže nastupují všichni psi a feny ze třídy štěňat posouzeni známkou Velmi nadějný 1
do soutěže nastupují všichni psi a feny ze třídy dorostu posouzeni známkou Velmi nadějný 1
do soutěže nastupují všichni jedinci ocenění V1, CAJC
do soutěže nastupují všichni jedinci ocenění V1
do soutěže se může přihlásit chovatel, z jehož chovu byli na výstavě posouzeni nejméně tři jedinci pocházející ze
spojení nejméně po třech rodičích, to je nejméně dvě matky a jeden otec nebo dva otcové a jedna matka.
do této soutěže nastupují pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho
majitele.

Ceny:
Každý vystavovatel obdrží výstavní posudek, vítězové soutěží obdrží věcnou cenu.
Protest a další podmínky:
Protest může být podán pouze z formálních důvodů se složením jistiny 1000,- Kč, a to během posuzování v kruhu ve výstavní kanceláři.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Doklady k účasti na výstavě:
Průkaz původu, očkovací průkaz.
Výstavní poplatky v Kč:
1. pes
Druhý pes a další
Štěňata, Dorost, veteráni, čestná
Soutěže

I. uzávěrka – 15/12/2017
450,00 CZK
400,00 CZK
150,00 CZK
200,-CZK

II. uzávěrka – 29/12/2017
550,00 CZK
450,00 CZK
200,00 CZK
250,00 CZK

V případě přihlášení více psů od jednoho majitele – jedinci přihlášení do tříd štěňat, dorostu, veteránů a čestné nemohou být považováni za prvního psa.

Poplatek můžete uhradit poštovní složenkou typu A (pouze platba na účet), bankovním převodem nebo vkladem
na účet u ČSOB: 272 055 267 / 0300.
PLATBY V HOTOVOSTI NA VÝSTAVĚ PODLÉHAJÍ MANIPULAČNÍMU POPLATKU 100,- Kč
Příspěvky na reklamu v katalogu:
Příspěvek
1 strana A5
500,- Kč
1/2 strana A5
250,- Kč
Příspěvek podnikatelského subjektu
smluvní
Veterinární podmínky:
Platné vet. osvědčení, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze, leptospiróze.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám všech 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. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Z výstavy se vylučují háravé feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. 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.

