Českomoravská kynologická unie, člen FCI,
Kynologická jednota ČR
a
Českomoravský klub chovatelů barvářů
pořádají

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU BARVÁŘŮ se zadáním CAC
TERMÍN KONÁNÍ:

sobota 9. září 2017

MÍSTO KONÁNÍ:

Rekreační zařízení VLS OLŠINA, Polná na Šumavě

UZÁVĚRKY PŘIHL.:

1. uzávěrka : 7. 8. 2017
2. uzávěrka: 21. 8. 2017
On-line přihlašování:
http://www.dogoffice.cz/
Kontaktní adresa:
Českobudějovický kynologický klub z.s. Klostermannova 7,
CZ - 370 04 České Budějovice
tel.: 387 203 926, e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz,

www.barvar.eu
ROZHODČÍ:

MUDr. Tadeáš MAŚLANKA (cz)
p. Anna RAJS (pl)
změna rozhodčího vyhrazena

PROGRAM:

Přejímka psů
8,00 - 9,30 hod. zde lze přihlásit bonitaci
Posuzování v kruzích 10,00 - 13,00 hod.

VÝSTAVNÍ POPLATKY V KČ:
1. pes
druhý a další pes
štěňata,dorost,veteráni

I. uzávěrka
500,- Kč
400,- Kč
200,- Kč

II. uzávěrka
700,- Kč
600,- Kč
300,- Kč

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se
zaslanou přihláškou poštou. Přihlášku lze zaslat on-line na www.dogoffice.cz, nebo zaslat
doporučenou poštou na adresu: ČBKK, Klostermannova 7, 370 04 České Budějovice.
Přihlášky e-mailem se nepřijímají.
Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na účet a kopii dokladu přiložte. Platbu
je nutné uskutečnit před odesláním přihlášky, platbu převodem se splatností ihned.
Bez zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout.

Bankovní spojení:

563880339/0800
IBAN CZ5908000000000563880339
Variabilní symbol: číslo telefonu majitele psa uvedené na přihlášce
Majitel účtu: ČBKK, z.s., Klostermannova 7, 370 04 České Budějovice
Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa.

Třídy:
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU je uvedeno na přihlášce.

Tituly: CAJC, CAC ČR, Res. CAC ČR, BOJ, BOV, BOS, BOB, vítěz speciální výstavy.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám plemene bavorský a hanoverský barvář zapsaných v
plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhnou ve výstavní den stáří požadovaného pro
zařazení do třídy.
Na přihlášce nutno uvést i původní zkratku a číslo zápisu země, ze které pes pochází.
Ke každé přihlášce připojte oboustrannou fotokopii průkazu původu psa tak, aby z ní
bylo zřejmé jméno psa, číslo zápisu, jméno a adresa majitele, případně spolumajitelů, a
jména rodičů psa. Při přihlášení psa do třídy pracovní nebo vítězů příslušné certifikáty
(vydává ČMKJ)
Přijetí psa na výstavu bude nejpozději 6 dnů před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem s
uvedením dne, kdy bude pes posuzován. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu,
je třeba se o důvodu informovat telefonicky na sekretariátu výstavy.
Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI 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.

Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, jedinci s operativním
nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima.
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
FCI ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy. Ve výstavním poplatku je zahrnut volný
vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa. Spolumajitelství psa musí být prokázáno
záznamem v průkazu původu psa. Doklad o zaplacení výstavního poplatku je nutné přiložit k
přihlášce (kopii útržku složenky, výpis z účtu nebo alespoň příkaz k úhradě).
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 Evropy 998/2003 ze dne 26.5.2003
4. Psi, kteří nesplňují tyto předpisy, se nemohou výstavy zúčastnit.

Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj.
pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně
se složením kauce ve výši 1000,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování v kruzích.
Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, kauce propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Protest podaný po skončení posuzování ve všech kruzích se neprojednává.
Upozornění:
Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení
výstavního poplatku.

Doklady k účasti na výstavě:
-

Průkaz původu psa

-

nebo potvrzení, že průkaz bude vydán (platí pouze pro třídy štěňat a dorostu);

-

očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata

-

vstupní list.

Adresa místa výstavy:
Rekreační zařízení VLS OLŠINA 338, 382 26 Polná na Šumavě
GPS: 48º46’44.751“N, 14º5’33.932“E
Na speciální výstavě lze zajistit ubytování 8.- 9. 9. 2017
Kontakt: Vladimíra HEŘMANOVÁ, tel.: +420 739 485 274

