Rozhodčí: MVDr. Otakar Meloun (všechny třídy)
Program výstavy:

7:00 - 8:45
9:00
od 9:15

- přejímka psů
- zahájení
- posuzování

Posuzování tříd:

dorost
mladý
dospívající
pracovní
veteráni

6 - 12 měsíců
12 – 18 měsíců
18 – 24 měsíců
nad 24 měsíců
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. stupně, výsledek
zapsaný v PP. Rovněž ve třídě dospívající musí být zapsán RTG v PP.
Výstavní ocenění:

dorost
mladý
dospívající
pracovní
veteráni
tituly:

velmi nadějný – nadějný
velmi dobrý – dobrý – dostatečný
velmi dobrý – dobrý – dostatečný
výborný - velmi dobrý – dobrý – dostatečný
nad 8 let
Vítěz třídy
Oblastní vítěz

Ceny:

Ve všech třídách obdrží pohár první tři jedinci, všichni obdrží diplom.

Protest:

Může být podán z formálních důvodů a to písemně během výstavy, do ukončení
posuzování v kruhu a to ve výstavní kanceláři, současně se složením jistiny ve
výši 500 Kč, která po rozhodnutí v neprospěch stěžovatele propadne pořadateli.

Vedoucí akce:

Michaela Černá,

tel.: 728 764 724

Výstavní poplatek:
1 pes / osoba
další pes
nečlen klubu NO

Uzávěrka přihlášek je do neděle 26. září 2021
400,- Kč
300,- Kč
600,- Kč

Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel !
Přihlášky zasílat na adresu:

Michaela Černá, Nová 585, 281 44, Zásmuky

Přihlášky možno zasílat i na email: cernousekmisa@gmail.com
Přijaté přihlášky budou potvrzeny na Vámi uvedenou emailovou adresu. V případě nepotvrzené přihlášky
riskujete nezařazení do katalogu a tím pádem nemožnost účasti na výstavě.
Výstavní poplatek zasílat převodem na účet č:

178518069 / 0300,

adresa majitele účtu: ZKO Zásmuky č. 261, Komenského nám. 133, 281 44, Zásmuky,
variabilní symbol:

tetovací číslo psa, nebo posledních 5 čísel čipu

zpráva pro příjemce: jméno psa/feny + chovná stanice (v případě více zvířat pouze jedno)
Přihlášky a propozice je možné si stáhnout na stránkách: www.zko-zasmuky.estranky.cz

Doklady nutné pro účast na výstavě:
 Originál průkazu původu psa
 Výkoností a výstavní průkaz psa
 Očkovací průkaz s platným očkováním
Všeobecné ustanovení:
Volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřeno obojkem a vodítkem.
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 pořadatele.
Výstava se koná dle platného výstavního řádu.
Upozornění pro vystavovatele:
Ihned po příchodu na výstaviště si 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 není přeřazení možné!

Jak se k nám dostanete?
GPS souřadnice: 49°57´42.582“N, 15°1´38.590"E
Při příjezdu od Kutné Hory, projedete celým městem Zásmuky po silnici I/2, směrem na
Prahu. Na konci města je po pravé straně obora, která je ukončena panelovou cestou. Na tuto
panelovou cestu je nutné doprava odbočit z hlavní silnice I/2 a okamžitě opět zabočit doprava,
do nitra obory. Dále již Vás povede cesta, vedoucí až k naší ZKO.
Při příjezdu od Prahy po silnici I/2 uvidíte na začátku města Zásmuky po levé straně
kamennou zeď, což je počátek obory, a panelovou cestu. Na tuto panelovou cestu je nutné
doleva odbočit z hlavní silnice I/2 a poté okamžitě zabočit doprava do nitra obory. Dále již
Vás povede cesta, vedoucí až k naší ZKO.
Parkování vozidel je možné u ZKO, případně na panelové cestě u hlavní silnice I/2.

