
Oblastní speciální výstava  a bonitace 
Německých ovčáků 

ZKO SADSKÁ 

05  - 06.06.2020 

  

Uzávěrky přihlášek:    Výstava 28.05.2021 

Místo konání:    Kynologické cvičiště ZKO SADSKÁ         

Sobota 05. Června 2021:  Oblastní speciální výstava Německých Ovčáků   
 
Posuzování všech tříd:  Jiří Kučera 
 
Program:  07:00  – 08:45 - přejímka   
zahájení    09:00  – 15:00 - posuzování tříd  
Výstavní poplatek:   za prvního psa      300 Kč                                           
                                    za další psy            250 Kč                                           
                                    nečlen klubu NO  500 Kč  
  

Přihlášky a poplatek složenkou typu C zasílejte na adresu:   
Tomáš Ledvina, Pikrtova 9, Praha 4, Nusle 140 00 
nebo na email  tomled@seznam.cz 
kopie útržku o zaplacení a potvrzení členství v klubu NO nalepte na zadní stranu přihlášky.  
zprávu pro příjemce:uveďte  …   Jméno vystavovaného/ bonitovaného psa 
 
 Výstavní či bonitační poplatek je možné zaslat i na uvedené číslo účtu: 

3240530389/0800 
v.s.  -  uveďte tetovací číslo  nebo číslo čipu  
zprávu pro příjemce:uveďte  …   Jméno vystavovaného/ bonitovaného psa 
  

Třídy:  
Dorost     6 – 12   měsíců  
Mladý   12 – 18 měsíců  
Dospívající   18 – 24 měsíců  
Pracovní   24 – 96 měsíců  
Veteráni   nad 8 let  
 
 

Třída dlouhosrstých je posuzována samostatně  

 

Posuzování: Bude probíhat dle výstavního řádu. Známku výborný může obdržet jedinec pouze ve třídě pracovní, 
který má složenou zkoušku z výkonu a rtg.  max. 2. st. výsledek zapsaný v PP. Rovněž ve třídě dospívajících musí být 
zapsán rtg.  

  

 



Výstavní ocenění:  
Dorost   velmi nadějný – nadějný  
Mladý   velmi dobrý – dobrý – dostatečný  
Dospívající   velmi dobrý – dobrý – dostatečný  
Pracovní    výborný – velmi dobrý – dobrý – dostatečný  
Veteráni        
 
Tituly:     
Vítěz třídy           
Oblastní vítěz  
  

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 jeho přeřazení. Po zahájení 
posuzování v kruhu již přeřazení není možné.  

  

.  

Doklady nezbytné k účasti na výstavě a veterinární opatření: Originál pp psa a výkonnostní průkaz. Všichni musí mít 
potvrzení o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze, ne starší jeden rok, a ne mladší jeden měsíc  

  

Všeobecná ustanovení: Volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen obojkem a vodítkem. V areálu 
není dovoleno vázat psy k plotu, pořadatel za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu 
psa neodpovídá. Vystavovatel odpovídá za škody způsobené psem a je povinen řídit se pokyny pořadatele.  

  

Protest: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení 
výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, ve výstavní kanceláři, současně se složením jistiny 
500 Kč, a to pouze v průběhu výstavy, tzn. dokud se posuzuje v kruzích (neplatí pro přípravný a závěrečný kruh). 
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘIHLÁŠKA       místo pro nalepení složenky 

               Oblastní výstava německých ovčáků 
           ZKO Sadská  
   

Sobota 05. Června 2021 

 

Pohlaví: pes  fena            (zakroužkujte) 

 

Třída:  dorost    mladých     dospívajících      pracovní      veteránů   (zakroužkujte) 

 
Druh srsti: krátkosrstý dlouhosrstý  (zakroužkujte) 

 

Jméno psa/feny …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Chov.stanice ………………………………………………….…………………………………… Datum nar. ..…………..…………….. 

Číslo zápisu …………………………………………………………Tetovací číslo…………..................……………………………… 

Bonitace ……..………………………..………………… Zkoušky z výkonu ……………..………....………………………………….. 

RTG – DKK ……………………………………………….…….……….. RTG – DLK …………………………….…………………………… 

Otec ……………………………….…………………………………………. Číslo zápisu …………………………………..……………….. 

Matka ………………………………..……………………………………... Číslo zápisu.…………………………………………..……….. 

Chovatel včetně adresy …………………………………………..…………………………………………………………………………... 

Majitel  včetně adresy (PSČ) ………………………………………………..……………………………………………………………….. 

Telefon……………………………………………………………E-mail………………………………………………………………………….. 

 

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a svým podpisem se zavazuji je dodržovat. 

Současně prohlašuji, že všechny údaje na přihlášce jsou pravdivé a že souhlasím s uvedením své adresy a jména a 
příjmení v katalogu. 

V …………………………….. dne …………………………                            

 

Podpis vystavovatele ………………………………………. 

 


	Oblastní výstava německých ovčáků
	ZKO Sadská

