Kynologický klub Sadská
z pověření Dobrman klubu České republiky
pořádá Klubovou výstavu bez zadání titulu KV

Se zadáním titulů: CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS
Ředitel výstavy: Leona Sosnová

Datum a místo konání: 19.09. 2015
Program:
7,00 -- 8,45
9,00 – 14,00
14,30 – 14,45
15,00

ZKO Sadská
přejímka psů, veterinární kontrola
posuzování přihlášených psů
soutěže
vyhlášení nejhezčího jedince výstavy

Rozhodčí: RNDr. Helena Grocholová
Třídy:
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní
vítězů
veteránů
čestná

stáří 4 – 6 měsíců
stáří 6 – 9 měsíců
stáří 9 – 18 měsíců
stáří 15 – 24 měsíců
stáří od 15 měsíců
stáří od 15 měsíců
stáří od 15 měsíců
stáří od 8 let
stáří od 15 měsíců

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk v den konání výstavy (tj. v den
posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání
přihlášky.
Třída pracovní je určena pro psy a feny se zkouškou z výkonu. Spolu
s přihláškou zašle vystavovatel kopii certifikátu o vykonané zkoušce
Třída vítězů a čestná je určena pro držitele titulů:
pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního
vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového
vítěze, bez nároku na CAC.
Spolu s přihláškou zašle vystavovatel kopii dokladu o získání některého z těchto titulů.

Soutěže:
Nejlepší pár (v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni),
Nejlepší chovatelská skupina ( pro nejméně 3 jedince z jedné CH.S. po dvou
různých matkách nebo otcích, kteří byli na výstavě posouzeni)

Nejlepší plemeník – pro nejméně 5 jedinců posouzených na výstavě po stejném
otci. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci ani nemusí
být přítomen.
DOKLADY potřebné k účasti na výstavě:
 průkaz původu psa plemenné knihy uznávané FCI, nebo potvrzení, že bude
průkaz vydán
 výkonnostní knížku
 členský průkaz DKČR (ústřižek o zaplacení ČP za rok 2015)
 očkovací průkaz

VÝSTAVNÍ POPLATKY: 1. uzávěrka 31. 8. 2015
za jednoho psa
za dalšího psa
štěňat, dorost, veteráni,
čestná a soutěže

za jednoho psa
za dalšího psa
štěňat, dorost, veteráni,
čestná a soutěže

Inzerce v katalogu:

500,- Kč člen DKČR.....nečlen 700,- Kč
400,- Kč člen DKČR.....nečlen 600,- Kč
300,- Kč člen DKČR.....nečlen 500,- Kč
2.uzávěrka 7.9.2015
600,- Kč člen DKČR..... nečlen 800,- Kč
500,- Kč člen DKČR..... nečlen. 700,- Kč
400,- Kč člen DKČR..... nečlen 600,- Kč

300,- Kč = 1/2 A5 ,

500,- Kč = A5,

Poplatky (složenka typu „C“) zasílejte na adresu :
Josef Okáník, Lázeňská 1096, Sadská 289 12
Přihlášky posílejte e-mailem, případně poštou
Kontakt:
tel. 724 294 122
e-mail : okanik56@hotmail.com

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka
na obálce se zaslanou přihláškou a kopií zaplacené složenky, nebo datum e-mailu s
kopií zaplacené složenky
Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata!
Změna rozhodčího vyhrazena.
Tímto souhlasím s případným zachycením mé podoby a jeho rozšiřováním při
pořizování fotodokumentace na této akci a beru na vědomí, že případné
rozmnožování a rozšiřování se bude dít obvyklým způsobem, zjm. na webu či
materiálech DKČR pro jeho potřebu a potřebu jeho členů, popř. pro další obvyklé
účely. Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic, stanovy DKČR a že se jim
podrobuji.
PROTEST :

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Může být podán pouze z
formálních důvodů a to písemně, během výstavy do skončení posuzování v kruzích.
S podáním písemného protestu skládá vystavovatel finanční jistinu ve výši 1000,Kč. Při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele (vystavovatele) propadá jistina ve
prospěch pořadatele výstavy.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná všem nekupírovaným psům a
fenám plemene dobrman, zapsaných v některé z plemenných knih uznaných FCI.
Importovaní jedinci musí být zapsáni v české plemenné knize. Pořadatel výstavy
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo
ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni
náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící
feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady
exteriéru psa dle znění zákona 77/2004 Sb. Majitelé psů jsou povinni udržovat
čistotu a je zakázáno poškozovat areál. V případě,že by se výstava nekonala z
objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s
přípravou výstavy.
VETERINÁRNÍ USTANOVENÍ :
při přejímce psa bude vyžádáno platné veterinární osvědčení z místa původu psa v
němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze a
hepatitidě v době ne kratší než 30 dní a ne delší jednoho roku. Musí být dodržována
ustanovení zák. ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění
platných předpisů v celém rozsahu.
Zákonem 77/2004 Sb. na ochranu zvířat proti týrání je v České republice kupírování uší
zakázáno.

Přihláška na Klubovou výstavu DKČR 19.09. 2015
1.uzávěrka 31.8.2015
Štěňat

2. uzávěrka 7.9. 2015

Dorostu

Mladých
Vítězů

Mezitřída
Veteránů

Otevřená

Pracovní

Čestná

Přiložte fotokopii průkazu původu psa a certifikát opravňujících k zařazení do příslušné třídy
Neúplně nebo nečitelně vyplněné přihlášky nebudou přijaty!!
!!!
Pohlaví :

PES

PŘILOŽTE DOKLAD O ZAPLACENÍ
FENA

Barva :

ČERNÁ

!!!
HNĚDÁ

Jméno psa , chovatelská stanice…………………………………........………………......................
Číslo zápisu: ..........................………….........Datum narození : ......................……......................
Otec : ...................................................................................................................………………...
Matka : ..............................................................................................................………………......
Chovatel : ..................................................................................………………..............................
Majitel :
Jméno a příjmení: ...................................................................………………................................
Ulice : ...............................................…….................…….................. Číslo : .........……...............
Místo: .............................................…………...............................…. ..PSČ : .....……..................
Telefonní číslo + e-mail pro případný kontakt : ..........................................…………….…...........
SOUTĚŽE :
Nejlepší pár
Pes: .......................................................................................................………………..................
Fena : .............................................................................................................……………….........
Nejlepší plemeník
Pes: ............................................................................................................……………….............
Nejlepší chovatelská skupina
CHS..............................................................................................................................................

Datum: .................................................................... Podpis:…………........... .…...................

