KLUB MALÉHO KONTINENTÁLNÍHO ŠPAN LA R

15. KLUBOVÁ VÝSTAVA – sobota 24. 3. 2018
pro plemena PAPILLON A PHALÉNE
se zadáváním titul
CAJC, res. CAC, CAC, BOJ, BOV, BOB/BOS

Hotel Svornost, Novozámecká 284, Praha 9 – Dolní Po ernice
www.svornost.cz
GPS: 50°5'18.999"N, 14°34'18.001"E

UZÁV RKA P IHLÁŠEK – 1. 3. 2017
Po uzáv rce se p ihlášky NEP IJÍMAJÍ!
Rozhod í: Mgr. Božena Ovesná (Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná)
Program:
Registrace
9:00 – 10:00 hod.
Posuzování:
od 10:00 hod.
Záv re né sout že, odpolední program:
po skon ení posuzování
Po skon ení výstavy bude probíhat bonitace (p ihlášky na bonitaci podávejte dle pokyn na
www.mksk.cz nejpozd ji týden p ed konáním výstavy)
Výstava je po ádána dle výstavního ádu MKU a je p ístupná ps m a fenám zapsaných v plemenných
knihách FCI, kte í dosáhli v den výstavy stá í požadovaného pro za azení do t ídy
Pro za azení do t ídy je rozhodující v k psa den konání výstavy, ostatní podmínky musí být spln ny v den
podání p ihlášky (do uzáv rky výstavy).
ída št at:
4 – 6 m síc
ída dorostu:
6 – 9 m síc
ída mladých:
9 – 18 m síc
Mezit ída:
15 – 24 m síc
ída otev ená:
od 15 m síc
ída vít :
od 15 m síc p ístupná pro psy s uznaným mezinárodním i národním titulem
šampiona, titulem národního vít ze a titulem klubového vít ze nebo vít ze speciální výstavy. Uvedené
tituly musí být získány v konkurenci dosp lých a doloženy certifikátem nebo kopií posudku, karti ky.
ída estná:
od 15 m síc pro psy s uznaným mezinárodním i národním titulem šampiona,
titulem Národního vít ze, Klubového vít ze, Vít ze speciální výstavy, Evropského vít ze, Sv tového
vít ze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a po adí. Výborný 1 se nem že ú astnit sout že o Vít ze
plemene a též nem že zasáhnout do žádných sout ží v rámci plemene
ída veterán :
od 8 let
Sout že
Nejhez í pár ps – pes a fena jednoho majitele, kte í byli na výstav posouzeni
Chovatelská skupina – chovatel m že p ihlásit minimáln 3 a maximáln 5 jedinc z vlastního
chovu, pocházející minimáln od dvou otc i matek a byli na výstav posouzeni,
Dít a pes – od 3 do 9 let
Nejlepší št
– nastupují všichni ocen ní známkou VN1
Nejlepší dorost – nastupují všichni ocen ní známkou VN1
Nejlepší rodi – nastupuje otec nebo matka s nejmén 3 potomky, kte í byli na výstav posouzeni.
Rodi e nemusí být na výstav posouzeni, ale musí být p ítomni.

Poplatky- eští a slovenští vystavovatelé /zahrani ní vystavovatelé
ída št at, dorostu, estná,
veterán
. mlad, mezit ., otev ená,
vít
Sout že
Inzerce v katalogu

1. pes

2. a další pes

250,00 K /10,- EUR

250,00 K /10,- EUR

500,00 K /25,- EUR

450,00

/20,-EUR

250,00 K /10,- EUR
pro jednotlivce

1 strana A5 200,-

, 1/2 strany A5 100,-

pro firmy

1 strana A5 400,-

, 1/2 strany A5 200,-

Výstavní poplatky je možné uhradit: p evodem na ú et - 2300237113/2010
POZOR! VYSTAVOVATEL, KTERÝ NEUHRADÍ VÝSTAVNÍ POPLATKY A VÝSTAVY SE
NEZÚ ASTNÍ, BUDE PLATBA VYMÁHÁNA A NEBUDE NA ŽÁDNOU DALŠÍ VÝSTAVU P IJAT,
DOKUD TUTO PLATBU NEUHRADÍ

Všeobecná ustanovení
Po adatel výstavy nezodpovídá za škody zp sobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu
psa. Za škody na majetku a zdraví zp sobené ostatním osobám v pr hu konání výstavy odpovídá majitel
psa.
V pr hu konání výstavy je zakázáno nadm rné vyvazování a lakování ps .
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpe í svá zví ata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo
ípadnému poran ní osob. Volné pobíhání ps je zakázáno! Kousaví psi musí být opat eni náhubkem.
Vod ní št at a jejich prodej na výstav jsou zakázány!
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního ádu MKU, t chto propozic a pokyn
výstavního výboru, k emuž se zavazují podáním p ihlášky.
V p ípad , že by se výstava nekonala z objektivních p in, budou poplatky použity k uhrazení náklad
výstavy.
Organizátor nep ebírá zodpov dnost za nedoru ené p ihlášky. Na doklady zaslané po uzáv rce nebude
brán z etel.
Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.
Zm na rozhod ího vyhrazena.
Veterinární podmínky
Psi musí být klinicky zdraví
Psi pocházející z R musí být doprovázeni platným o kovacím pr kazem (dle § 6 veterinárního
zákona) nebo platným pasem pro malá zví ata. Psi z lenských zemí EU a t etích zemí musí
spl ovat podmínky dané na ízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
Všechna zví ata od stá í 4 m síc musí mít platnou vakcinaci proti vzteklin a potvrzení o této
vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona
Z výstavy jsou vylou eny feny háravé, kojící a ve druhé polovin b ezosti, agresivní jedinci a
jedinci s chirurgickými zákroky k odstran ní vady exteriéru psa
Jedinci s kupírovanýma ušima nebudou vpušt ni do prostor výstavy
Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhod ího není p ípustný. Protestovat lze pouze z formálních d vod (porušení
výstavních p edpis a propozic). Protest musí být podán písemn , sou asn se složením jistiny 1000,-K ,
pouze v pr hu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prosp ch po adatele výstavy.
K p ihlášce p iložte doklad o uhrazení výstavního poplatku. Neú ast na výstav není d vodem k
nezaplacení výstavního poplatku.
Pro každého psa vypl te samostatnou p ihlášku
iteln vypln né p ihlášky (word, pdf.), oboustrannou kopií PP, doklad oprav ující do t ídy
vít
(pdf) zasílejte:
1) e-mail : vystavy@mksk.cz
2) na adresu - Helena Jeníková, V Pa átkách 51, 196 00 Praha 9

