Českomoravská Kynologická Unie – přímý člen
Klub chovatelů KAVALÍR a KING CHARLES španělů-Praha
si Vás dovoluje pozvat na

KLUBOVOU VÝSTAVU a bonitaci
plemen CAVALIER a KING CHARLES SPANIEL
se zadáváním CAJC, CAC, r. CAC, Vítěz Klubové výstavy, BOP, BOJ, BOV, BOB, BOS a BIS

konanou v neděli 17.03.2019 – Rakovník
Sportovní hala – Nábřeží Dr. Beneše 2354, 269 01 Rakovník
Posuzováni přijali pánové Jan Tornblom (S) a Peter Towse (GB)
Změna rozhodčích vyhrazena.
Posuzování bonitace přijala ing. Hana Kovaříková,
bonitace se koná od cca 10 hod.

Program výstavy:
9,00 – 10,00 Přejímka psů – přejímka je možná až do cca 11,00 hod.,
a to pro majitele psů, kteří nastupují do kruhu k posouzení později
(viz přehled rozdělení kruhů zveřejněný na klubovém webu).
od 10,00
Zahájení a posuzování v kruzích, po skončení přehlídka vítězů – finále

Přihlášky zasílejte: Jiřina SEVEROVÁ – Chroustov 66, 289 02 Kněžice,
tel. 722982705, e-mail: cavalier.klub@volny.cz
UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK: I. uzávěrka: 10.02.2019

II. uzávěrka: 17.02.2019

Poplatky

I. uz. - Kč

I. uz. - SR

I.uz.-€

II. uz. – Kč II.uz. - SR

II. uz. - €

První pes – katalog
Každý další pes
Veterán, štěňata, dorost
– první pes
Veterán, štěňata, dorost –
další pes
Soutěže
Inzerce 1 strana

550,-Kč
450,-Kč
350,-Kč

22,-€
18,-€
14,-€

30,-€
25,-€
20,-€

650,-Kč
550,-Kč
450,-Kč

26,-€
22,-€
18,-€

35,-€
30,-€
25,-€

250,-Kč

10,-€

15,-€

350,-Kč

14,-€

20,-€

200,-Kč
400,-Kč

9,-€
16,-€

10,-€
20,-€

300,-Kč
500,-Kč

13,-€
20,-€

15,-€
25,-€

Poplatek za psy v majetku zahraničních vystavovatelů – jen v EUR!
Cizinci při platbě převodem + 4,-€, v hotovosti podle data přihlášky!
Vystavovatelé ze Slovenska mají ceny stanovené dohodou mezi kluby.
IBAN: CZ17 0800 0000 0001 2336 9369

Bez fotokopie PP je přihláška neplatná, platby je nutno uhradit do uzávěrek,
vyjma plateb zahraničních vystavovatelů, kteří mohou platit i na místě!
Pro rozlišení plateb mezi uzávěrkami rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou nebo
datum zaslaného mailu!
Při hlášení více psíků nelze za 1.psa s katalogem přihlašovat štěně, dorost nebo veterány, ale je nutné tyto
jedince uvádět vždy na druhém a dalším místě.
Rovněž sleva může být uplatňována na druhého a dalšího psa, pouze pokud zůstává jméno majitele (dle originálu
PP) stejné u všech přihlašovaných psů. Pokud se ke jménu majitele přidá jméno spolumajitele, nelze tuto
přihlášku zařadit jako přihlášení dalšího psa, ale obě dvě se počítají za plnou cenu.
Výstavní poplatky plaťte klubovými složenkami, nebo na účet klubu 123369369/0800.
Variabilní symbol – Vaše členské číslo (nečlen má 0 nebo X), specifický symbol – 09!
Čitelně a úplně vyplněné přihlášky (každý pes musí mít samostatnou přihlášku), fotokopie PP (bez tohoto

dokladu nebude přihláška přijata), doklad o získání titulu pro třídu vítězů (ICH, CH, KV, NV, či Vítěz Speciální
nebo Vítěz Klubové výstavy) zašlete na uvedenou adresu. Na výstavě budou vybraným jedincům zkontrolovány
identifikační čipy pro ověření jejich totožnosti.

DOKLADY PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ:
-

Originál průkazu původu psa a potvrzení o přijetí psa na výstavu.
Pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz s platným očkováním.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem dle § 6, odst.3, písm. b) zákona
166/1999 Sb., o veterinární péči, a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona.
Všechna zvířata od stáří 4 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v
souladu s §4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY:
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni:
- Psi v majetku osob, kterým bylo právo účasti odňato.
- Feny ve vyšším stupni březosti, kojící, hárající.
- Psi slepí, nemocní a z nemoci podezřelí, za zdravotní stav psa ručí jeho majitel.
- Psi v majetku rozhodčích a jejich rodinných příslušníků.
- Psi v majetku překladatelů a vedoucích kruhů (předvedených v tomtéž kruhu).
- Na výstavě je zakázána výměna handlera během vystavování psa, při porušení tohoto ustanovení
bude pes vyloučen z posuzování.

FINÁLE: Postoupí všichni vítězové – držitelé ocenění VN1, CAJC, CAC – vítězové barvy a V1
u veteránů. Vítězové barvy soutěží o titul „Vítěz Klubové výstavy“, kteří spolu s mladými a veterány soutěží o
zadání vrcholných titulů Klubové výstavy (BOB, BOS a BIS).

SOUTĚŽE: Přihlášení do soutěží i na místě je možné do cca 13 hodin u paní Kohoutové v pokladně výstavy,
cena je jako při II. uzávěrce.

HANDLING: Finálního kruhu se zúčastní vždy první tři z každé kategorie.
CHOVATELSKÁ SKUPINA: Do této soutěže je možné přihlásit minimálně tři a maximálně 5 jedinců
z jedné chovatelské stanice. Jedinci nemusí být v majetku chovatele, ale musí pocházet nejméně od dvou
různých otců nebo matek a musí být na výstavě předvedeni.

PÁR PSŮ: Do této soutěže je možné přihlásit pár psů předvedených na výstavě. Oba jedinci musí být
v majetku jednoho vystavovatele.
Zpracovatel katalogu si vyhrazuje právo u třídy vítězů přeřadit psy bez zaslaného dokladu o získaných
titulech do třídy otevřené. Ostatní jedince přeřadit podle data narození (nejsou–li správně zařazeni majitelem) a to
mezi třídy štěňat, dorostu a mladých. Věk pro třídu štěňat je do 6-ti měsíců včetně, dorostu do 9 měsíců včetně,
nejnižší věk pro třídu mladých je 9 měsíců dosažených nejméně v den výstavy.
Ve vlastním zájmu vyplňte přesný název klubu ČMKU, jehož jste členem a číslo členské legitimace. U
našich členů a členů slovenského klubu chovatelů si členství ověříme – jinak se platí dvojnásobné poplatky.
Platba v nesprávné výši propadá a pes nebude posouzen, nebude-li uhrazen doplatek před zahájením výstavy při
přejímce psů!!!

PROTESTY
Protest proti rozhodnutí rozhodčích není přípustný. Může být podán pouze z formálních důvodů, a to
písemně po dobu posuzování v kruhu, současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za
1. psa na 1. uzávěrku. Jistina při rozhodnutí komise v neprospěch stěžovatele propadne ve prospěch pořadatele
výstavy.

•
•
•
•
•
•
•

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU. Barevné rázy kavalírů a kingů se posuzují na
Klubové výstavě odděleně.
Výstava je přístupná psům i fenám, zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli
požadovaného stáří pro zařazení do třídy minimálně v den konání výstavy. Importovaní psi musí být
zapsáni v českých plemenných knihách, jinak majitel platí výstavní poplatek jako cizinec.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Volné pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen obojkem, vodítkem a kousaví psi náhubkem.
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků.
Přijetí psa bude před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem. Podepsáním přihlášky podléhá
vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU a propozic.
Protest bude přijat pouze tehdy, bude-li podán v době posuzování psů v kruzích, později se nepřijímá!

