
PROPOZICE  KE KRAJSKÉ VÝSTAVĚ  

NĚMECKÝCH OVČÁKŮ 

ZLECHOV 21. 5. 2016 

Místo konání:  areál KK Zlechov            Rozhodčí:  Ing. Karel Strouhal (psi, feny) 

PROGRAM VÝSTAVY  :   7:00  -   7:30     přejímka psů 

                                           8:45  -   9:00     zahájení výstavy 

           9:00  - 15:00     posuzování v kruzích 

                                         15:00  - 15:30     ukončení a vyhodnocení výstavy 

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK / POPLATEK  

                                                                 ČLEN KNO  NEČLEN KNO 

 1. termín do       7. 5. 2016             250 Kč                         400 Kč         první pes 

             150 Kč                         250 Kč         každý další pes 

 2: termín do     16. 5. 2016             350 Kč                        500 Kč         první pes 

             200 Kč          300 Kč         každý další pes 

ROZDĚLENÍ POSUZOVANÝCH TŘÍD 

     DOROST    6  -  12  měsíců     

     MLADÝCH   12  -  18  měsíců    

     DOSPÍVAJÍCÍCH  18  -  24  měsíců 

     PRACOVNÍ ( doložte doklad o splněné zkoušce) nad 24 měsíců    

     VETERÁNŮ  od 8 let 

DOKLADY PRO ÚČAST 

 Originál průkazu původu a výkonnostní knížka 

 Očkovací průkaz s platným očkováním  - očkování musí být provedeno nejméně jeden    

                      měsíc před konáním akce a nesmí být starší tří let. 



Přihlášky je možné podat pouze na formuláři:  

PŘIHLÁŠKA NA KRAJSKOU VÝSTAVU NĚMECKÝCH OVČÁKŮ, ZLECHOV 21. 5. 2016 

(kterou je možné rovněž stáhnout na www.kkzlechov.cz) 

Výstavní poplatek uhraďte poštovní poukázkou typu C. Ústřižek o zaplacení nalepte  

na řádně vyplněnou přihlášku a odešlete doporučeně na adresu:  

       Lubomír Obdržálek 

       Zlechov 397 

       687 10 Zlechov  

Nebo je možné přihlášku a naskenovaný doklad o zaplacení odeslat na e-mail: 

zlechov-kk@seznam.cz 

 

(při odeslání přihlášky e-mailem vám odešleme potvrzující zprávu o přijeE) 

INFORMACE, PŘIHLÁŠKU, PROPOZICE NALEZNETE ROVNĚŽ NA: www.kkzlechov.cz 

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic 

a pokynů výstavního výboru. Podáním přihlášky se k tomu zavazují. Podpisem přihlášky  

dává vystavovatel zároveň souhlas se zveřejněním své adresy v katalogu. 

Z VÝSTAVY JSOU VYLOUČENI :    

• Psi kteří nejsou uvedeni v katalogu 

• Psi nemocní nebo po úrazu 

• Psi kousaví a agresivní 

• Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat 

• Feny v hárání, kojící nebo v druhé polovině březosJ 

Přihlášky došlé nebo nezaplacené po uzávěrce se nepřijímají. Neúčast na výstavě není 

důvodem k nároku na vrácení uhrazeného poplatku.  


