
Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z.s.
KLUBOVÁ VÝSTAVA
                        se zadáváním titulu Klubový vítěz 

Akce se koná 3. 6. 2023
Areál PESOPARK ul. Podlesek 2, Praha 10 – Uhříněves
GPS: 50.0474289N, 14.5917392E

Rozhodčí: Olga DOLEJŠOVÁ
(pořadatel si vyhrazuje možnost změny)


TITULY:  CAC, CAJC, BOB – BOJ, BOV, BOS, Klubový vítěz mladých/Klubový vítěz
Udělení titulů není nárokované

PROGRAM VÝSTAVY:	Přejímka –            9.00 - 10.00 hod.
Posuzování v kruhu od  10:00 hod
Nepřihlášení jedinci nebudou posouzeni.

Přihlášení na výstavu přes                   www.dogoffice.cz
Výstavní poplatek lze uhradit převodem na č.ú.:  1949388173/0800
Variabilní symbol - číslo přidělené - dogoffice, poznámka - jméno vystavovatele

1. uzávěrka: 	 do   15.4.2023	 	2. uzávěrka  do 20.5.2023
VÝSTAVNÍ POPLATKY:
První pes 		700,- Kč		  	  	800,- Kč
Druhý a další pes	600,- Kč				700,- Kč
Dorost, štěňata		200,- Kč			 	200,- Kč
Chovatelská skupina	200,- Kč				200,- Kč	
Nejlepší pár psů		200,- Kč				200,- Kč	
Třída veteránů	 			BEZ POPLATKU	
Soutěž dítě a pes   			BEZ POPLATKU 
K přihlášce na výstavu je nutno přiložit fotokopii PP s čitelnou adresou majitele a kopii získaného titulu (šampionátu)!!
Po ukončení posuzování proběhnou závěrečné soutěže - výběr BIS — Nejlepší jedinec výstavy (z BOB),  JBIS — Nejlepší mladý jedinec výstavy (z BOJ). Dle počtu přihlášených jedinců ve třídě štěňat a dorostu bude případně otevřena i soutěž pro nejlepší štěně, dorost a nejlepšího čestného jedince výstavy/pokud bude nahlášeno alespoň 5 představitelů různých plemen/.

ROZDĚLENÍ TŘÍD: 
Třída štěňat		4-6 měsíců
Třída dorostu 		6-9 měsíců
Třída mladých		9-18 měsíců
Mezitřída		15-24 měsíců
Třída otevřená 		od 15 měsíců
Třída pracovní		od 15 měsíců
Třída vítězů		od 15 měsíců
Třída čestná		od 15 měsíců
Třída veteránů		od 8 let
Třída pracovní: nutno přiložit certifikát, doklad o vykonané zkoušce.
Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do třídy v den konání výstavy. Třída vítězů pro jednotlivce s uznanými tituly: mezinárodní šampion krásy, národní vítěz, vítěz speciální výstavy, národní šampion krásy (český, slovenský apod.),  klubový vítěz (nutno doložit fotokopií titulu).

Přihlášení přes Dog office – www.dogoffice.cz 

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. 
Protest může být podán u vedoucího výstavy 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 rozhodnutí rozhodčího není přípustný
V souladu se zákonem o týrání zvířat, nebudou kupírovaní jedinci vpuštěni do výstavního areálu, a tím je i vyloučeno jejich posouzení na výstavě.
Pořadatel je řádným členem Českomoravské kynologické unie, průběh akce bude zabezpečen v souladu s Řádem ochrany zvířat ČMKU schváleným ÚKOZ dne 3.4. 2007 pod č.j. 11718/2007-10001.
PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ JE NUTNÝ ORIGINÁL PRŮKAZU PŮVODU
VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů.
3. 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 998/2003za dne 26.5.2003
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. 
PARKOVANÍ
Pro zájemce o parkování v areálu je připraven prostor soukromého pozemku. Za tento prostor bude majitelem požadována platba, jejíž výši si stanoví majitel pozemku. POKUD NEBUDETE MÍT ZÁJEM O PLACENÉ PARKOVÁNÍ, NEVJÍŽDĚJTE DO AREÁLU!
Klubová výstava se bude konat v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními stanovené vládou ČR . Děkujeme,že daná opatření budete všichni dodržovat.
Těšíme se na Vaši účast!

