PROPOZICE OBLASTNÍ VÝSTAVY NĚMECKÉHO OVČÁKA HŘIŠTĚ SVINAŘOV
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Přejímka:
7:00 - 8:30
Oficiální zahájení výstavy:
8:50 - 8:55
Posuzování v kruzích:
9:00 - 14:00
Vyhlášení vítězů a ukončení výstavy: 14:00 - 15:00

ROZDĚLENÍ TŘÍD:
Dorostu:
Mladých:
Dospívajících:
Pracovních:
Veteránů:

6 - 12 měsíců
12 - 18 měsíců
18 - 24 měsíců
nad 24 měsíců
nad 8 let

ROZHODČÍ:
Vítězslav Fiala
ČLENOVÉ VÝSTAVNÍHO VÝBORU: Ředitel výstavy : Michael Kodet
Pokladník, Katalog: Eva Sýkorová Kubišová
Vedoucí kruhu: Katka Kolínová
Kateřina Plzáková
Hana Tučková
Aleš Městka

Výsledky budou zveřejněny na stránkách https://www.cks-689-zvoleneves-u-otroka.cz/
a na Facebooku
https://www.facebook.com/ZKO-Zvolen%C4%9Bves-u-Otroka-585662748587871/

!! PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE PROSÍM POMOCÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY
NEJPOZDĚJI DO 15.5.2022 !!
https://forms.gle/38mqQks6rGF6CrPa9

Startovné činí 400 Kč za psa. Každý další pes je za 200 Kč.
STARTOVNÍ POPLATEK UHRAĎTE NA ÚČET ČÍSLO 1026920758/6100 se
NEJPOZDĚJI DO 15.5.2022 !!! DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO PSA A
CHOVNÉ STANICE!!!
Doklady pro účast:
●
●
●
●

Originál průkazu původu
Výkonnostní knížka
Očkovací průkaz s platným očkováním
Potvrzení o zaplacení startovního poplatku

Veterinární podmínky : potvrzení o očkování proti vzteklině. Očkování musí být aplikováno
nejméně měsíc před konáním akce a nesmí být starší než tři roky.
Výstava se koná podle platných výstavních řádů ČMKU a ČKNO. Za škody způsobené
psem odpovídá majitel, popřípadě držitel psa. Pořadatel neručí za případné onemocnění,
úhyn, nebo ztrátu psa. Odolnost při střelbě se provádí již od třídy mladých. Od třídy
dospívajících je povinnost zápisu výsledků RTG do PP.
Z výstavy jsou vyloučeni: psí, kteří nejsou uvedeni v katalogu, psi podezřelí z nemoci, psi
po úraze a feny v 2. polovině březosti, feny kojící a háravé, psi kousající a agresivní, psi v
majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi, kteří jsou postiženi zákazem
potomků do PK.
PŘIHLÁŠKY DOŠLÉ PO UZÁVĚRCE SE NEPŘIJÍMAJÍ. NEZAPLACENÉ PŘIHLÁŠKY
NEBUDOU PŘIJATY. Nepřítomnost na výstavě není podmínku pro vrácení startovního
poplatku.

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, umístění,....) není přípustný dle čl. 15
výstavního řádu ČMKU. Protest z formálních důvodů je přípustný při složení zálohy ve výši
500,- Kč, která v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.
__________________
Můžete se těšit na věcné ceny pro vítěze, tombolu, mnoho krásných psů a příjemných
zážitků.

