
Kynologický klub Staňkov pořádá dne 7.6. 2014 
 

 Krajskou speciální výstavu německých ovčáků 
 

Místo konání: areál kynologického klubu Staňkov 

 

Program:     7:00 – 9.00  přejímka psů       ►    9:00  začátek posuzování ve třídách 

 

Třídy:    6 – 12  měsíců ( tř. dorostu )                    12 – 18  měsíců ( tř. mladých ) 

             18 – 24  měsíců ( tř. dospívajících )           nad  24  měsíců ( tř. pracovní ) 

 

+ třídy HGH 

 

Rozhodčí:   Erich Bösl (D)  

 

Doklady pro účast: 

 originál průkazu původu psa (tř. dospívajících a pracovních se zapsaným výsledkem RTG DKK+DLK), 

výkonnostní knížka, očkovací průkaz s platným očkováním psa, průkaz členství ČKNO 

(pokud je členem). Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi dle čl. 12 výstavního řádu 

ČMKU. Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Výstava se koná dle platného 

výstavního řádu ČMKU a KNO. 

 

Vedení výstavy: 

 

  ředitel……..  Roman Dvořák                tech. vedoucí….. Jan Hrubý 

          hl. pořadatel…..Václav Gill               veter. dozor……. MVDr. Milan Decker 

 

hlavní sponzoři:   BOSCH - Framato s.r.o. ,  Město Staňkov,  VEToP s r.o. Staňkov, 

                             AFR zemní práce Chodová Planá,  MVDr. Josef Šindelář 

VÝKUP A PRODEJ STARÝCH KAMENNÝCH VĚCÍ – tel.728988546 
 

Výstavní poplatky: 

za 1. psa….300,-Kč               za další psy…. 200,-Kč               nečlen KNO….500,-Kč 

 

uzávěrka přihlášek  2. června 2014 (platí razítko pošty). 

Přihlášky a poplatky uhrazené složenkou typu C zasílejte na adresu: 

 

Marie Gillová,  Na Tržišti 337, Staňkov 345 61 

tel/fax: 379492561,  mobil: 728474436,  E-mail: zko.stankov@seznam.cz 

 

 

Kopie ústřižku o zaplacení a potvrzení o členství v KNO nalepte na zadní stranu přihlášky. 

 
Cesta do areálu klubu bude značena 

Občerstvení zajištěno 

Hodnotné ceny a poháry samozřejmostí  

Možnost ubytování v penzionech ve Staňkově a okolí 

 

 

mailto:zko.stankov@seznam.cz


 

 

 
 

Zároveň Vás zveme na bonitaci dne 8.6. 2014 
 

Místo konání: areál kynologického klubu Staňkov 

 

Program: 8:00 – 9:00 přejímka psů 

                  9:00  začátek posuzování 

 

Rozhodčí: Šiška Jiří 

 

Figurant: Jaroslav Vyhnal 
Možnost treninku dne 7.6. 2014  v odpoledních hodinách po skončení výstavy  

 

Poplatek: 300,- Kč / pes 

 

Doklady pro účast: 

Originál průkazu původu, výkonnostní knížka, očkovací průkaz s platným očkováním psa, průkaz členství 

KNO, zapsaný RTG DKK v průkazu původu.  

Bonitace se bude konat dle platného bonitačního řádu ČKNO 

»----------------------------------PŘIHLÁŠKA-----------------------------------» 

 

   *VÝSTAVA      *BONITACE     *první,      *doživotní 

  
Třída:   *dorostu  *mladých  *dospívajících  *pracovní 

 

Pohlaví:     *pes♂    *fena♀                 Srst:  *krátkosrstá                *dlouhosrstá             

 

Jméno psa/feny: __________________________________________________ 

                                                         

Narozen/a: __________ Tet. č.: ________ Č.zápisu: _____________________   

 

RTG: DKK __________   DLK __________     Zkoušky: _________________ 

 

Otec: ____________________________________ Č.zápisu:  ______________ 

 

Matka: ___________________________________ Č.zápisu: ______________ 

 

Chovatel (jméno, adresa, tel.): __________________________________________________  

 

Majitel (jméno, adresa, tel.):  ___________________________________________________ 

 

Držitel (jméno, adresa, tel.): ____________________________________________________ 

 

Datum: _____________ Jméno a podpis:  ______________________________ 
Za případné škody způsobené psem odpovídá vystavovatel. 

*hodící se zakroužkujte                                                                                           Prosím vyplňujte čitelně!!!    


