
 
 
 
 
 
 
 

OBLASTNÍ VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ 

5. 6. 2022 

PROPOZICE 

ROZHODČÍ: František Matouš – psi i feny ve všech třídách 

MÍSTO KONÁNÍ: Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou, Školní 273, 407 56 

PROGRAM: 7:30 - 8:30 přejímka psů 

9:00 zahájení výstavy 

9:15 - 13:00 posuzování psů 
 

VARIANTY: krátkosrstý,  dlouhosrstý 
TŘÍDY:                         Dorost                           (  6 - 12 měsíců) 

Mladých                       (12 - 18 měsíců) 
Dospívajících               (18 - 24 měsíců) 
Pracovní                       (od  24 měsíců) 
Veteránů                      (od  8 let) 

 
Třída mladých – střelba 
Třída dospívajících - musí být zapsán výsledek RTG v PP 
Třída pracovní – předložena předepsaná zkouška z NZŘ/ MZŘ 
 
DOKLADY: Originál průkazu původu 

Platný očkovací průkaz 
Výkonnostní knížka 

Potřebné doklady pro účast budou kontrolovány při přejímce 

 
VÝSTAVNÍ  POPLATKY: 
 za 1. psa: 400,- Kč 

za každého dalšího psa téhož majitele: 350,- Kč 
  
Poplatky zasílejte na účet: 201293612/0300 
Variabilní symbol: 05062022 
Zpráva pro příjemce: jméno majitele psa a počet psů 
Každá přihláška bude po spárování s platbou potvrzena prostřednictvím emailu uvedeném v přihlášce. 

 
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA: https://forms.gle/…EDA 

 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 27.5. 2022 V 22:00 

 

HLAVNÍ SPONZOR :  VAFO PRAHA s.r.o., značka BRIT 

 
 

 
 
 
 

https://forms.gle/3AEa7rretyKWjxEDA


 
KONTAKT: kkvarnsdorf@email.cz 
 
Z VÝSTAVY JSOU VYLOUČENI: 
• Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. 
• Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé 
feny. 
• Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat. 
• Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům 
Vystavovaní psi (feny) nesmí být v rozporu s platným zákonem o ochraně zvířat a souvisejícími 

veterinárními předpisy. 

 
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI 
a výstavního řádu ČKNO. 
Neúčast na výstavě není důvodem pro vrácení výstavního poplatku. 
Pořadatelé výstavy neodpovídají za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, neodpovídají ani za 
úhyn či ztrátu psa. 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze a infekční hepatitidě v 

době ne kratší jeden měsíc a ne starší 1 rok. 

 
 

OSTATNÍ INFORMACE: Výstava se koná dle platného výstavního řádu ČMKU a ČKNO. Z účasti na výstavě jsou 
vyloučeni psi dle čl. 12 výstavního řádu ČMKU. Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný dle čl. 15 výstavního 
řádu. Protest z formálních důvodů je přípustný při složení zálohy 500Kč, která v případě zamítnutí protestu propadá ve 
prospěch pořadatele. Pokud se nebude moci výstava uskutečnit v řádném termínu z důvodu vládních opatření, budou 
výstavní poplatky vráceny. Na výstavě budou dodržována aktuální hygienická opatření. 
 
50.8743514N, 14.5807056E 
TJ Slovan Jiřetín pod Jedlovou (Sportoviště) • Mapy.cz 

mailto:kkvarnsdorf@email.cz
https://mapy.cz/zakladni?x=14.5824056&y=50.8730866&z=17&source=firm&id=2265202

