ZKO Dvůr Králové n/L – Nový svět
pořádá v neděli 6.10.2013
Oblastní výstavu německých ovčáků
Výstava se koná v areálu ZKO Dvůr Králové n/L – Nový Svět (cesta bude značena )
Program:

8,00 – 8,45
9,00

Rozhodčí :

všechny třídy posuzuje pan Jiří Zavadilík

Výstavní poplatky : členové ČKNO

přejímka psů
zahájení výstavy a posuzování psů v kruhu

za prvního psa včetně katalogu
za každého dalšího psa

nečlenové ČKNO
Rozdělení do tříd podle věku :
dorost
mladých
dospívajících
pracovní

-

300 ,- Kč
150 ,- Kč
500,- Kč

6 – 12 měsíců
12 – 18 měsíců
18 – 24 měsíců
nad 24 měsíců

Doklady nutné k účasti na výstavě :
- originál průkazu původu , výkonnostní a výstavní průkaz
- očkovací průkaz s platným očkováním
- potvrzení o členství v ČKNO na rok 2013
Ceny :
Jedinci ve třídách krátkosrstý umístění na 1. - 3. místě obdrží pohár a kvalitní granule.
Jedinci ve třídách dlouhosrstý umístění na 1. místě obdrží pohár .
Všeobecná ustanovení :
Ve třídě mladých , dospívajících a pracovní bude přezkušována lhostejnost k výstřelu .
Jedinci vystavovaní ve třídě dospívajících a pracovní musí mít zapsaný výsledek RTG DKK v PP !
Ve třídě pracovní je podmínkou účasti na výstavě složená všestranná zkouška z výkonu (ZM,
ZVV1, IPO- V, IPO 1) .
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy .
Výstava se koná dle platného výstavního řádu ČMKU a ČKNO . Z účasti na výstavě jsou vyloučeni
psi dle čl. 12 výst . řádu ČMKU . K posuzování nebudou připuštěny feny ve druhé polovině březosti a
feny kojící a nemocní psi . Importovaní jedinci musí být zapsáni v české plemenné knize . Protest
proti rozhodčímu není přípustný dle čl.15 výst . řádu ČMKU. Protest z formálních důvodů je
přípustný pouze písemnou formou se složením zálohy 500,- kč která v případě zamítnutí protestu
propadá ve prospěch pořadatele .

Uzávěrka přihlášek je v pátek 27. 9. 2013
Přihlášky a platby poukázkou typu „C“ posílejte na adresu :
Pavel Tauchman
543 75 Dolní Olešnice 79
e- mail :
tel. :

tauchman.pavel@seznam.cz
605 185 319

Přihláška na Oblastní výstavu německých ovčáků
Dvůr Králové n/ L – Nový svět 6.10.2013

Třída:*

dorost

mladých

dospívajících

Varianta srsti:*

krátkosrstá

dlouhosrstá

Pohlaví:*

fena

pes

pracovních

* nehodící se šktněte

Jméno psa a chov.stanice:...................................................................
Datum narození:.....................................Tet.č. (čip):..........................
Č.zápisu:..................................................RTG:...................................
Zkoušky:.................................................Bonitace:..............................
Otec:......................................................................................................
Matka:...................................................................................................
Chovatel:...............................................................................................
Majitel:.................................................................................................
tel.:.........................................................................................................
e-mail:...................................................................................................

K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku a
členství v ČKNO !
U třídy pracovních přiložte potvrzení o vykonané zkoušce!

