MP KNO a ZKO Chotěboř zvou příznivce NO na

Krajskou výstavu německých ovčáků
se zadáním titulu Krajský vítěz
pořádanou dne 25. 5. 2019
Místo konání: cvičiště ZKO Chotěboř

Program:

7.30 – 8.30 h
9.00 – 15.00 h
Třídy:
6 - 12 měsíců
12 - 18 měsíců
18 - 24 měsíců
nad 24 měsíců
od 8 let
Rozhodčí: Frank Goldlust, Berlín

(na silnici č. 344 při výjezdu z Chotěboře směrem na
Havlíčkův Brod, poblíž OD TESCO)
přejímka psů
posuzování ve třídách
tř. dorostu
tř. mladých
tř. dospívajících
tř. pracovní
tř. veteránů

Doklady pro účast: Originál průkazu původu + výkonností a výstavní průkaz, očkovací
průkaz. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi dle čl. 12 výst. řádu ČMKU. Výstava se koná
dle platného výstavního řádu ČMKU a ČKNO.
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titul) není přípustný dle čl. 15 výst.
řádu ČMKU. Protest z formálních důvodů je přípustný po složení zálohy 300,- Kč, která
v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.
Výstavní poplatky:
Uzávěrka: 20. 5. 2019 !!!
za 1. psa
300,- Kč
za další psy
120,- Kč
Nečlen KNO
400,- Kč
Přihlášky a platbu složenou „C“ zasílejte doporučeně na adresu
Marie Nývltová, Příjemky 21, 583 01 Chotěboř (tel. 606 530 168)
nebo na e-mail: global.cleaning@tiscali.cz
platbu na č. BÚ: 11 57 27 0003/2250, var.symbol: vaše číslo narození, do zprávy pro
příjemce vaše jméno
Kopie potvrzení o zaplacení a členství v klubu NO nalepte na zadní stranu přihlášky.

Přihláška
Třída:

dorostu

mladých

Pohlaví:

pes

fena

Druh srsti:

krátkosrstý

dlouhosrstý

dospívajících

Pes/fena - Jméno: ________________________

pracovní

veteránů

Chov. stanice: _________________________

Datum nar.: _____________ Č.z.: ________________ T.č.: ___________

RTG: _____________

Zkoušky: __________________________________________________________________________
Otec: ______________________________________

č.z.: _________________________________

Matka: ____________________________________

č.z.: ________________________________

Chovatel: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Majitel: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Za případné škody způsobené psem zodpovídá vystavovatel.
Datum: _________________

Podpis: ___________________

MP KNO Chotěboř a ZKO Chotěboř
zvou chovatele a příznivce německých ovčáků
na

ODPOLEDNE NĚMECKÉHO OVČÁKA
které proběhne dne 25. 5. 2019
po skončení Krajské výstavy německých ovčáků
V rámci odpoledne mohou majitelé německých ovčáků, ale i jiných plemen
vyzkoušet obratnost a rychlost svých svěřenců při soutěžích:
- nejrychleji zaběhnuté kontrolní zadržení na 100 metrů
- nejrychleji zaběhnuté „výstavní kolo“ na vodítku
- nejrychleji zaběhnuté „výstavní kolo“ bez vodítka
účast v soutěžích je pro psy a feny přihlášené na předchozí Krajskou výstavu bezplatná, pro
ostatní je startovné 20,- Kč

Pro majitele psů a fen, kteří netouží soutěžit, budou k dispozici naši figuranti
s nabídkou procvičit, případně prověřit připravenost svých svěřenců v přípravě
na zkoušky nebo chovatelské akce.

Nedílnou součástí odpoledne bude i posezení s možností zavzpomínat nebo
diskutovat k aktuálním tématům.

