KLUBOVÁ VÝSTAVA
K CH H M O

neděle 30. dubna 2017
V AREÁLU POD ŠAUMBURKEM

v Rajnochovicích (okres Kroměříž)
http://podsaumburkem.cz/
GPS souřadnice 49.4178275N, 17.7740061E

Pro výstavu platí výstavní řád ČMKU

VÝSTAVY SE MOHOU ZÚČASTNIT PLEMENA:
MAĎARSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ, MAĎARSKÝ OHAŘ DRÁTOSRSTÝ, NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ,
SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ OHAŘ, PUDLPOINTR, FRÍZSKÝ OHAŘ.

ROZHODČÍ:

Dr. Zsuzanna Balogh /HU/ - VŠECHNA PLEMENA
Luděk Muller/CZ/ – Hlavní rozhodčí (výběr do Ch)
Výběr do chovu – od 11:00 hod.
Změna rozhodčích vyhrazena!

Uzávěrky přihlášek
1.uzávěrka
2.uzávěrka
3.uzávěrka

28. 2. 2017
28. 3. 2017
10.4.2017 poštou,20. 4. 2017 on-line

PROGRAM
8:00
–
9:00
přejímka psů
9:00
–
9:15
zahájení výstavy
9:15
–
posuzování ve výstavních kruzích
Po skončení posuzování
soutěže a ukončení výstavy
Od 11 hodin bude probíhat výběr do chovu.
Všichni přihlášení psi a majitelé dostanou dárek.

PŘIHLÁŠKY TIŠTĚNÉ ZASÍLEJTE DOPORUČENĚ POŠTOU:
Soňa Sehnalíková,756 43 Kelč 83
tel: 777-006509; e-mail: kel.poklad@seznam.cz
PŘIHLÁŠKY ON-LINE PŘES:

www.dogoffice.cz
Jako variabilní symbol platby uvádějte svoje telefonní číslo! Specifický 300417
Propozice, přihlášku, nejaktuálnější informace o výstavě najdete na internetových
stránkách výstavy.

http://ohar-kchhmo-akce.webnode.cz/
TITULY:
CAC, RES. CAC, CAJC, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOB, BOJ, BOV, BOS
(UDĚLENÍ TITULU NENÍ NÁROKOVÉ, TITULY MOHOU BÝT ZADÁNY BEZ OHLEDU NA POČET PSŮ VE TŘÍDÁCH,
POKUD JE KVALITA JEDINCE ODPOVÍDAJÍCÍ)

SOUTĚŽE – POŘADÍ V ZÁVĚREČNÉM KRUHU:
Dítě a pes (3-9 let)
Nejlepší chovatelská skupina 1-3.místo (min3.max.5 jedinců přihl.na výstavu min.2různých matek nebo otců)
Nejlepší štěně výstavy „B I S Baby“ (všichni jedinci s VN 1)
Nejlepší dorostenec výstavy „B I S Puppy“ (všichni jedinci s VN 1)
Nejlepší mladý jedinec výstavy “BIS + Res. BIS junior“ 1 a 2.místo (všichni jedinci s titulem BOJ)
Nejlepší veterán výstavy „BIS a Res. BIS veterán“ 1 a 2.místo (všichni jedinci s titulem BOV)
Nejlepší pár psů výstavy 1-3.místo (dva jedinci jednoho majitele přihl.na výstavu)
Nejlepší jedinec z tříd čestných „BIS čestná“ (všichni jedinci s hodnocením V1)
Nejlepší plemeník (nastupuje plemeník a min.5 potomků, plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální
konkurenci, hodnotí se typ a kvalita jedinců)

Nejlepší pes výstavy B I S 1-2.místo

TŘÍDY:
Třídy: Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce). Pro
zařazení do třídy pracovní je nutno k přihlášce připojit fotokopii certifikátu opravňujícího k
zařazení do této třídy (certifikát pro psy loveckých plemen vydává ČMKJ, Lešanská 1176/2, 141
00 Praha 4). Pro zařazení do třídy vítězů nebo čestné je nutno k přihlášce připojit fotokopii
dokladu opravňujícího k zařazení do této třídy (mezinárodní a národní šampión, národní vítěz,
klubový vítěz, vítěz speciální výstavy, evropský vítěz, světový vítěz). Tituly musí být získány v
konkurenci dospělých. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní
podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pro každého psa je nutno vyplnit
samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce přiložte fotokopii celého průkazu původu – platí
pro všechny jedince přihlášené na výstavu. Bez oboustranné fotokopie průkazu původu
nebude přihláška přijata. Vystavovaní jedinci mohou být přihlašováni pouze do jedné z
uvedených tříd.

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá,
respektive velmi nadějná nebo nadějná.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že
pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí
musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.
5. 2003. 2 Psi musí být klinicky zdraví.

PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat
lze pouze z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic). Protest musí být podán
písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši 1200 Kč. Nebude-li
protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele

VÝSTAVNÍ POPLATKY
1. uzávěrka
28.2.2017

2. uzávěrka
28.3.2017

3. uzávěrka
10.4.2017poštou
20.4.2017on line

Výstavní poplatky vystavovatelé z ČR (Kč)
za 1. psa (včetně katalogu)

600

700

800

za 2. psa (bez katalogu)

500

600

700

štěňata, dorost, veterán, čestná

150

250

300

chovatelská skupina, páry, plemeník

150

250

300

Dítě a pes (pouze do 3.uz!!!!)

100

200

300

Přihlášení na místě do soutěží je možné do 12.30 hod ve výstavní kanceláři
(nejlepší pár, chovatelská skupina, plemeník) za cenu 400 Kč.
Poplatek uhraďte složenkou nebo bankovním převodem na č. účtu 2900740273 / 2010.
Jako variabilní symbol uvádějte číslo Vašeho mobilního telefonu. Jako specifický symbol
300417 Doklad o provedené platbě přiložte k přihlášce.
Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata. Neúčast na výstavě
z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení poplatků. Za prvního psa nelze považovat jedince
z třídy dorostu, štěňat, veteránů nebo třídy čestné.
ZÁPIS DO PRŮKAZU PŮVODU BUDE PROVÁDĚN VE VÝSTAVNÍ KANCELÁŘI PO DOBU VÝSTAVY.

Výstavní ocenění z Klubové výstavy od jednoho roku platí pro chovnost.

VÝSTAVNÍ POPLATKY V EUR
1. uzávěrka
28.2.2017

2. uzávěrka
28.3.2017

3. uzávěrka
10.4.2017poštou
20.4.2017on line

Výstavní poplatky zahraniční vystavovatelé (EUR)
za 1. psa (včetně katalogu)

30

35

40

za 2. psa (bez katalogu)

25

30

35

štěňata, dorost,veterán,čestná

10

15

18

chovatelská skupina, pár, plemeník

10

15

18

Dítě a pes(pouze do 3.uz.!!!!)

7

10

15

Bankovní poplatky ze zahraničí:
IBAN: CZ5420100000002900740273
BIC:
FIOBCZPPXXX
Variabilní číslo: číslo Vašeho mobilního telefonu
Bankovní poplatky hradí příkazce!

CENY:
Všichni vystavení jedinci obdrží v kruhu posudek, diplom a dárek.
V každé třídě pořadí 1-4 obdrží kokardu. Tituly CAJC, CAC Res. CAC, KV, BOJ, BOS, BOV,
BOB poháry nebo skleněné ceny, kokardy a ceny +granule od sponzorů.
V závěrečných soutěžích pro všechny „dítě a pes“ hodnotné ceny (nelze hlásit na místě pouze předem),
Vítězové závěrečných soutěží obdrží pohár(kokardy), granule a ceny od sponzorů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa
a neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí
vystavovatel. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou u vedeni v katalogu (pokud není
vina na straně pořadatele výstavy), psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny
v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo
vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Přijetí psa na výstavu bude
písemně nebo e-mailem potvrzeno vstupním listem. Prodej štěňat je na výstavě zakázán. Za
nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Vystavovatel (majitel) souhlasí
se zveřejněním své adresy v katalogu, pokud na přihlášce neuvede jinak.

DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:
Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pet pas, vstupní list.

Těšíme se na Vaši účast!
Ubytování:

Přímo u místa konání výstavy, zkoušky vloh den předem jsou od místa vzdálené cca 7 km.
Ubytování: 49.4173581N, 17.7738264E
Zajištují si zájemci sami, kapacita je dostatečná, je možné před i po akci, říct že se jedná o akci KCHHMO

http://podsaumburkem.cz/

VZDÁLENOST Z MÍSTA ZKOUŠEK VLOH (29.4.2017):

