
O BOHATÉ OBČERSTVENÍ A HODNOTNÉ CENY BUDE POSTARÁNO! 
Těšíme na Vaši účast!

Kynologický klub Miroslav 

pořádá dne 17. 9. 2022 

OBLASTNÍ VÝSTAVU NĚMECKÝCH OVČÁKŮ

ZAČÁTEK NOVÉ TRADICE 
Miroslav u Znojma, Jihomoravský kraj 

Přihlášky vyplňujte ONLINE ZDE

  Rozhodčí: Ing. Karel Strouhal  

Uzávěrka přihlášek: 12.9.2022

https://oblastni-vystava-no.kkmiroslav.cz/

https://forms.gle/H7pzGSS6t5TxNGrMA
https://oblastni-vystava-no.kkmiroslav.cz/


Propozice 

OBLASTNÍ VÝSTAVY NĚMECKÝCH OVČÁKŮ 

KK Miroslav 

 Kynologický klub Miroslav pořádá 17. září 2022 oblastní výstavu Německých ovčáků konanou v 

prostorách Kynologického klubu Miroslav 

Rozhodčí: Ing. Karel Strouhal  

Údaje pro navigaci: 

výjezd z města 671 72 Miroslav po ulici Brněnská směrem na Bohutice po pravé straně, cesta 

bude vyznačena. GPS: 48.953885, 16.337153

 Přihlášky: 
Uzávěrka přihlášek: 12.9.2022, přihlášky zasílejte ONLINE ZDE. Výstavní poplatek je nutné 

uhradit předem na účet 4788689023/0800, do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno 

přihlášeného jedince / jedinců. 

Doklady pro účast

 - doklad o členství v klubu NO 

- originál pp vystavovaného jedince  

- výkon. průkaz vystavovaného jedince

- platné očkování proti psince a hepatitidě ne starší jednoho roku

 

 V případě dotazu se můžete obrátit na:   

 - Blanku Matouškovou: +420 724 665 178

- Zdeňka Černého: +420 702 614 268

 - nebo na email: kynologickyklubmiroslav@seznam.cz

 Program: 

Přejímka: 7.45– 8.45 h. 

Zahájení výstavy: 9.00

Třídy (krátkosrsté a dlouhosrsté):

 6 - 12 měsíců tř. dorostu

12 - 18 měsíců tř. mladých 

18 - 24 měsíců tř. dospívajících

nad 24 měsíců tř. pracovní

nad 8 let tř. veteránů

Výstavní poplatek

- člen klubu NO: 400 Kč, nečlen: 600 Kč
- další pes člena klubu NO 300 Kč, nečlen 500 Kč

https://forms.gle/H7pzGSS6t5TxNGrMA


U třídy dospívajících musí být zapsán výsledek RTG v rodokmenu a u třídy pracovní předložena 

předepsaná zkouška z NZŘ nebo MZŘ. 

Pro zařazení do pracovní třídy zašlete prosím fotokopii potvrzení o vykonané zkoušce - ZM, ZVV1, 

IPO1(IGP1), případně vyšší stupně všestranných zkoušek mezinárodního a národního 

zkušebního řádu na email kynologickyklubmiroslav@seznam.cz!!!

Majitel každého přihlášeného psa se zavazuje k úhradě výstavního poplatku bez ohledu účasti 

psa na výstavě

Je povinností dodržet podmínky a nařízení ochranných pomůcek dle aktuálního vládního nařízení 

ČR!

Protest: 

Protest proti rozhodnuti rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodu 

porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně řediteli výstavy a to 

současně se složením jistiny ve výši 500 Kč pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán 

jistina propadá ve prospěch pořadatele. 

Z výstavy jsou vyloučeni: 

- Psi, kteří nejsou zveřejněni v katalogu 

- Psi nemocni nebo po úrazu 

- Agresivní psi 

- Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat 

- Feny kojící nebo v druhé polovině březosti

Majitelé psů odpovídají za škody způsobené psem nebo vystavovatelem. Pořadatel neodpovídá 

za případný úhyn či ztrátu psa.

Propozice 

OBLASTNÍ VÝSTAVY NĚMECKÝCH OVČÁKŮ 

KK Miroslav 


