
PRIHLÁŠKA  
NA OBLASTNÍ VÝSTAVU NĚMECKÝCH OVČÁKŮ 
SADSKÁ 14.06.2014 
 
JE NUTNÉ OZNAČIT POHLAVÍ VYSTAVOVANÉHO JEDINCE A DRUH SRSTI ABY NEDOŠLO K CHYBNÉMU ZAŘAZENÍ  !!! 
 
 
NĚMECKÝ OVČÁK            PES          FENA 
TŘÍDA                                DOROST        MLADÝ        DOSPÍVAJÍCÍ        PRACOVNÍ        VETERÁNI         
   
 
JMÉNO PSA …………………………………………………………………. FENY ……………………………………………………………………….. 
 
CHOV.STANICE ………………………………………………………………TET.Č………………………………………………………………………... 
 
DATUM NAROZENÍ ……………………………………………………... ČÍSLO ZÁPISU …………………………………………………………….  
 
ZKOUŠKY Z VÝK. ……………………………………………………………. RTG …………………………………………………..DNA 
 
DRUH SRSTI – KRÁTKÁ …………………………………………………. DLOUHÁ ………………………………………………… 
 
OTEC …………………………………………………………………………….ČÍSLO ZÁPISU ……………………………………………………………. 
 
MATKA ………………………………………………………………………..ČÍSLO ZÁPISU …………………………………………………………….. 
 
CHOVATEL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
MAJITEL + KONTAKT…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
    
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a svým podpisem se zavazuji je dodržovat  
Současně prohlašuji, že všechny údaje na přihlášce jsou pravdivé. 
 
 
 
 
V …………………………………………….. dne ………………………                                                  ……….………………………………… 
                                                                                                                                                      Podpis vystavovatele        
 
 
 
JE NUTNÉ OZNAČIT POHLAVÍ VYSTAVOVANÉHO JEDINCE A DRUH SRSTI ABY NEDOŠLO K CHYBNÉMU ZAŘAZENÍ  !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZKO SADSKÁ 
 Propozice na výstavu NO 

 
Kynologický klub Sadská zve příznivce NO na Oblastní výstavu Německých ovčáků, která se koná 

14.06.2014 a na bonitaci Německých ovčáků, která se koná 15.06.2014 

 

Místo konání: Kynologické cvičiště Sadská  

Časový program:  
7.00 - 8.45 h. přejímka psů 

9.00 h. slavnostní zahájení 

9.15 – 15.00 h. posuzování psů 

 

Rozdělení tříd: 
Dorost 6 - 12 měsíců 

Mladý 12 - 18 měsíců 

Dospívající 18 - 24 měsíců 

Pracovní nad 24 měsíc 

Veteránů nad 8 let 

 

Třída dlouhosrstých je posuzována samostatně a pohár získává vždy 1. jedinec 

 

Posuzování: 

Bude probíhat dle výstavního řádu. Známku Výborný může obdržet pouze ten jedinec ve třídě pracovní, 

který má složenou zkoušku z výkonu a RTG kyčelních kloubů max. 2.stupně a výsledkem zapsaným v PP 

 

Výstavní ocenění:  

Dorost - velmi nadějný, nadějný 

Mladý - velmi dobrý, dobrý, dostatečný 

Dospívající - velmi dobrý, dobrý, dostatečný 

Pracovní - výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný 

Veteráni - výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný 

 

Titul:  

Oblastní Vítěz , Vítěz třídy 

 

Ceny: 

První tři jedinci ve všech třídách obdrží poháry. Všichni obdrží diplom.  

 

Protest: 

Může být podán z formálních důvodů a to písemně během výstavy do skončení posuzování v kruhu, a to ve 

výstavní kanceláři, současně se složením jistiny 300 Kč, která při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele 

propadne pořadateli. 

 

Všechny třídy psů i fen posuzuje: p. Ing. Jiří Novotný  

 

Výstavní poplatek: Za prvního psa 250Kč, za dalšího 200Kč 

   Nečlen klubu NO 500Kč 

 

Uzávěrka přihlášek 02.06.2014 

 

 

Přihlášky a poplatek zasílejte na adresu: 



Tomáš Ledvina 

Zvěřínská 883 Sadská  289 12 

Kontakt :  775 166 425   email: tomled@seznam.cz 

 

Kopie útržku o zaplacení a potvrzení o členství v klubu NO nalepte na zadní stranu přihlášky. U třídy 

dospělých potvrzení o vykonané zkoušce. 

 

Všeobecná ustanovení: 

Volné pobíhání psů není povoleno, každý pes musí být opatřen obojkem a vodítkem, kousaví psi navíc 

náhubkem 

V areálu je zakázáno uvazovat psy k plotu 

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa 

Vystavovatel odpovídá za škody způsobené psem 

Vystavovatel je povinen řídit se pokyny pořadatelů 

 

Upozornění pro vystavovatele: 

Ihned po příchodu na výstaviště překontrolujte správnost zařazení vašeho psa do třídy, podle data narození a 

pohlaví. Není-li v katalogu správně zařazen, vyžádejte si ve výstavní kanceláři jeho přeřazení. Po zahájení 

posuzování není možné už přeřazení provést. 

 

Doklady nezbytné k účasti na výstavě: 

Originál PP a Výkonností knížku. 

Všichni musí potvrzení o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě, parvoviroze - ne starší jeden rok a ne 

mladší než jeden měsíc. 

 

JE NUTNÉ URČIT POHLAVÍ VYSTAVOVANÉHO JEDINCE A DRUH 

SRSTI, ABY NEDOŠLO K CHYBNÉMU ZAŘAZENÍ 
       
 
 
                                                                  
               


