ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Pořadatel: KING CHARLES SPANIEL KLUB z.s.

IV. PODŘIPSKÁ VÝSTAVA PSŮ
Krajská výstava všech plemen psů mimo německých ovčáků spojená
s Klubovou výstavou brazilských fil, německých, trpasličích, opičích a rakouských krátkosrstých pinčů.

25. července 2020
areál sportovního hřiště Martiněves

Uzávěrky přihlášek:

I.
II.
III.
PROGRAM (orientačně):

15. 6. 2020
25. 6. 2020
5. 7. 2020
SOUTĚŽE:

7,00 - 9,00 přejímka psů

•

9,15 - 9,25 zahájení

•

9,30 - 13,00 posuzování v kruzích

•

14,00 soutěže

•
•

TŘÍDY: Rozdělení do tříd podle výstavního řádu
ČMKU , uvedeny v přihlášce.

•
•

TITULY: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes, fena)
•
ROZHODČÍ: H. Ahrens, O. Dolejšová, RNDr. J.
Ovesná, B.Ovesná, Ing. L. Jančík, L. Fairaslová

•
•

změna rozhodčích vyhrazena
KONTAKT:
Světlana Rosenthalová, tel: 775 600 766
•
email- krajskavystava@ seznam.cz

Nejlepší mladý pes : Z vítězů třídy
mladých všech plemen.
Nejlepší mladá fena : Z vítězů třídy
mladých všech plemen.
Nejlepší veterán pes : Z vítězů třídy
veteránů všech plemen.
Nejlepší veterán fena : Z vítězů třídy
veteránů všech plemen.
Nejlepší pár psů: pes a fena jednoho
majitele, jež byli posouzeni
Chovatelská skupina: min. 3 psi z 1 chov.
stanice po min. 3 různých rodičích
Nejlepší štěně: psi a feny posouzení ve
třídě štěňat se známkou VN1
Nejlepší dorost: psi a feny posouzení ve
třídě dorostu se známkou VN1
Vítěz třídy čestné jedinci z třídy čestné
všech plemen se známkou V1.
Vítěz FCI skupin+Non FCI: do soutěže
nastupují jedinci ocenění titulem Krajský
vítěz dle jednotlivých skupin FCI +Non
FCI
Vítěz výstavy: Soutěží mezi sebou
vítězové FCI skupin + vítěz Non FCI
Mladý vystavovatel: Věkové skupiny: I.
od 14 - 17 let a II. Od 9 - 13 let. Mladý
vystavovatel soutěží se psem zapsaným
v některé z plemenných knih státu FCI;
nemusí být na výstavě posouzen.

VÝSTAVNÍ POPLATKY:
za prvního psa včetně katalogu
za druhého a dalšího psa
štěňata,dorost, veteráni, čestná
soutěže

I. Uzávěrka
400,-Kč
350,-Kč
200,-Kč
200,-Kč

II. Uzávěrka
450,-Kč
400,-Kč
250,-Kč
250,-Kč

III. uzávěrka
500,- Kč
450,- Kč
300,- Kč
300,- Kč

TŘÍDY
Rozdělení tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce.Přeřazování psů ze třídy do třídy (jako nový požadavek)
po uzávěrce přihlášek je nepřípustné! Pro zařazení psa/feny do třídy pracovní je třeba s přihláškou psa doložit kopii pracovního
certifikátu. Pro zařazení psa/feny do třídy vítězů je třeba s přihláškou psa doložit kopii dokladu získaného titulu (tj. titulu Národní
vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, národní nebo mezinárodní šampión), Světový vítěz, Evropský vítěz. Pro zařazení
psa/feny do třídy čestné je třeba s přihláškou psa doložit kopii dokladu získaného titulu (tj. titulu Národní vítěz, Klubový vítěz,
Vítěz speciální výstavy, národní nebo mezinárodní šampión, Světový vítěz, Evropský vítěz).
SOUTĚŽE:
Nejlepší pár psů pro fenu a psa stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni, v majetku jednoho majitele nebo
spolumajitelů uvedených v průkazu původu.
Chovatelská skupina pro nejméně 3 maximálně 5 jedinců stejného plemene, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou
různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.
Mladý vystavovatel / Junior Handling věkové kategorie 9 – 13 a 13 – 17 let. Soutěží se psem zapsaným v některé z plemenných
knih států FCI. Pes nemusí být na výstavě posouzen.

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:

1. průkaz původu psa
2. očkovací průkaz psa (nebo jeho pas s platným očkováním)
3. vstupní list

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou
vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských
zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Pes,
který neprojde přejímkou, nebude moci být posouzen.
POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá další
změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně
vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes
splňuje podmínky dané pro třídu pracovní, vítězů a čestné , bude zařazen do třídy otevřené. Na přihlášce musí být nalepen
doklad o zaplacení výstavního poplatku (stačí fotokopie nebo opis), pro rozlišení plateb I., II. a III. uzávěrky rozhoduje datum
zadání platby /podání na poště. Při platbě více psů uhraďte poplatek dohromady. Bez do,kladu o zaplacení nebude přihláška
přijata! Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Neobdrží-li vystavovatel vstupní
list pět dní před konáním výstavy, je třeba se o důvodu informovat na sekretariátu výstavy co nejdříve. Přijetím přihlášky
podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří
dosáhli v den výstavní pro dané plemeno stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých
plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Pořadatel
výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není
dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. (Dle zákona
na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Po dobu konání výstavy majitelé
zabezpečí své psy tak,aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není
dovoleno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky, ale důvody nesmí být v rozporu s platnými řády ČMKU a musí být
vystavovateli sděleny. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (výjimku tvoří psi, kteří nejsou

prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele, a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru);
psi nemocní a z nemoci podezřelí, psi po úraze, feny v druhé polovině březosti, kojící a háravé feny; psi v majetku osob, kterým
bylo odňato právo vystavovat; psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům; psi s kupírovanýma ušima. Majitelé psů
s uděleným titulem Krajský vítěz jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů; v případě neúčasti ztrácí
nárok na věcné ceny. Barevné rázy se posuzují dle ustanovení ČMKU. . Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení
Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU, ŘádU ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro
hodnocení exteriérů psů Českomoravské kynologické unie. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, bude
vstupné použito k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit vstupné i v případě, že se výstavy se psem
nezúčastní. Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán (vstup mají štěňata, která jsou řádně přihlášena na výstavu). Je
zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování,
česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení
tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Prodej štěňat je na výstavě je zakázán.
UPOZORNĚNÍ: na výstavě bude prováděna namátková kontrola identity psů. Doporučujeme vystavovatelům, aby si zkontrolovali
čitelnost tetování nebo čipu předem. Vystavovatel je povinen na požádání předložit průkaz původu ke kontrole ČIPU nebo
tetovacího čísla.
Souhlas se zpracováním osobních dat dle nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské Unie 2013/679 ze dne 27. 4. 2016:
Vystavovatel bere na vědomí, že pořadatel výstavy, pro řádný průběh výstavy, zpracuje jeho osobní data obvyklým způsobem a
souhlasí s tím. Pořadatel výstavy má povinnost s těmito daty zacházet v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Archivace a skartace těchto
údajů probíhá v souladu s řády a předpisy ČMKU. Souhlasím se zveřejněním fotografie psa i mé osoby na webových stránkách
výstavy.
PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a
propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 800,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest
uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Výstavní poplatky uhraďte složenkou, převodem na účet nebo složenkou na kontaktní adresu:
Číslo účtu: 2601145263 / 2010 – KING CHARLES SPANIEL KLUB z.s.
(jako specifický symbol uveďte telefonní číslo)
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku a pošlete /poštou nebo mailem/na adresu:
Světlana Rosenthalová, Pohořice 133, 411 19 Martiněves e-mail: krajskavystava@seznam.cz

