Z POVĚŘENÍ ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ JEDNOTY
pořádá ČKCHABJ

Speciální klubovou výstavu ABJ
se zadáváním titulů CAJC , CAC, res. CAC, Nejhezčí veterán, BOJ, Vítěz speciální výstavy,
BOB.
dne 11. května 2014
v Benešově u Prahy
v areálu zámeckého parku

Uzávěrky přihlášek:

15. dubna 2014

Přihlášky zasílejte:

Jolana Michalcová
Všeteč 31
375 01 Týn nad Vltavou
Tel: +420 603 201 920
Email: info@perla-vltavy.cz

Program výstavy:
8:00
8:00
9:00
9:30
13:30

-

9:00 hodin
8:30 hodin
9:15 hodin
13:00 hodin
15:30 hodin

přejímka psů
porada rozhodčích
slavnostní zahájení výstavy
posuzování v kruzích
vyhlášení

Po ukončení výstavy proběhne bonitace!
Posuzování přijala rozhodčí: MVDr. Lenka Močubová Martinková

Třídy:
Třída štěňat
Třída dorostu
Třída mladých
Mezitřída
Třída otevřená
Třída pracovní
Třída vítězů
Třída veteránů

stáří 4 – 6 měsíců
stáří 6 – 9 měsíců
stáří 9 – 18 měsíců
stáří 15 – 24 měsíců
od 15 měsíců, pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získání
ocenění
od 15 měsíců, pro psy s uznanou zkouškou z výkonu doloženou certifikátem
ČMKJ
od 15 měsíců, pro psy s uznaným titulem Šampióna či národního vítěze, nebo
vítěze speciální výstavy
pro psy od 8 let

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být
splněny v den podání přihlášky.

Pro zařazení do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce certifikát opravňující k zařazení do této
třídy . v ČR vydává ČMKJ, Lešanská 1176/2a, Praha 4, 141 00. Pro zařazení do třídy vítězů doklad
o přiznaném titulu. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, pořadatel je povinen zařadit psa
do třídy otevřené.
Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz,
Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Šampion ČR, Interšampion, Šampion některého
z členských států FCI a je nutno přiložit fotokopii získaného titulu.
V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi
dobrý.

Klasifikace:
a) Třída štěňat - velmi nadějná, nadějná
b) Třída dorostu - velmi nadějná, nadějná
c) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů –
výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná

Tituly:
CAJC, CAC, res. CAC, Nejhezčí veterán, BOJ, Vítěz speciální výstavy, BOB.
Udělení titulů není nárokové.

Výstavní poplatky:
♠ Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu C nebo převodem na účet 260380775/0300, variabilní
symbol 010 a kopii dokladu přilepte na zadní stranu přihlášky. Ve výstavním poplatku je zahrnut
volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa.
♠ Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout.
V případě, že nezaplacená přihláška bude přijata a pes uveden v katalogu, zavazuje se vystavovatel
zaplatit výstavní poplatek dodatečně, a to i v případě, že se výstavy nezúčastní.
♠ Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1 psa považován vždy pes
přihlašovaný do třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd
štěňat, dorostu a veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.
♠ Katalog výstavy obdrží vystavovatel při přejímce na prvého přihlášeného psa.

Veterinární předpisy
1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině, psince, parvoviroze a leptospiroze dle všeobecně platných
předpisů
3. Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy (zejména předpisy
na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky stanovené orgánem
veterinární péče a propozicemi výstavy, případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární
správy, vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozoru nad konáním akce. Tyto předpisy se
vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí..
4. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem
pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského Parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26.5.2003
5. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.

Všeobecná ustanovení:
♠Z účasti na výstavě budou vyloučeni:
- psi, kteří nebudou uvedeni v katalogu

- psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu, feny v druhé polovině březosti, feny háravé, kojící
- psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat
- psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům
♠Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných
FCI, kteří dosáhnou ve výstavní den stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
♠Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i
původní zkratku a číslo zápisu země, ze které pes pochází.
♠Ke každé přihlášce připojte fotokopii průkazu původu psa tak, aby z ní bylo zřejmé jméno
psa, pohlaví, číslo zápisu, jméno a adresa majitele, případně spolumajitelů a jména rodičů psa
♠Vstupní listy budou vydávány při přejímce psů.
♠Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU.
♠Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání
nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno.
♠Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo
ztrátu psa.
♠Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na
vrácení výstavního poplatku.
♠V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení
nákladů výstavy.
♠Je zakázán prodej štěňat na výstavě.
♠Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.
♠Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu
ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením
jistiny 1 000 Kč, do skončení posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Podklady nezbytné pro účast na výstavě:
1. platný originál průkazu původu psa
2. očkovací průkaz psa (platí i pro psy, kteří nejsou vystavovaní)

Propozice a přihlášku na výstavu psů lze získat rovněž na:

www.alpskybrakyr.cz

Pořadatelé se těší na Vaši účast.

