Klubová výstava
bez zadávání klubových titulů

13.5.2018

Teplice – Hotel Panorama

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Místo konání výstavy
Hotel PANORAMA, U Panoramy, Teplice
50°38'28.012"N, 13°51'12.163"E
Uzávěrky
I. 30. 3. 2018
II. 13. 4. 2018
Program výstavy:
Přejímka psů
800 - 845
od 900
Zahájení výstavy
od 915
Posuzování

Výstavní výbor:
Ředitel výstavy: Jelínek Stanislav
Ekonom: Gablerová Alice
Členové výboru: Hlávka M.,Hlávková A.
Organizační výbor:
Kyselá Eliška, Štychová Veronika

Rozhodčí: Jaroslaw Grunt (Polsko)

od 1330

Soutěže a přehlídky

Hrabáková Olga (ČR)

cca od 1500

Bonitace

- Změna rozhodčího vyhrazena!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi již nepotřebují
doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu. Psi, kteří neprošli přejímkou výstavy, se nesmí
výstavy zúčastnit. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí
mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona a být v
imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí
musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Po dobu konání výstavy majitelé
zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách, kteří
dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být
zapsáni v českých plemenných knihách, ale na přihlášce nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo
zápisu země, ze které pes pochází. 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. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy i bonitace
se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, jedinci s operativním nebo jiným
veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima (viz zákon na ochranu
zvířat proti týrání 246/1992 v platném znění zejména ve znění zákona 77/2004 ). Pokud není v propozicích
uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že
by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Pokud by
se rozhodčí, napsaný pro danou výstavu, nemohl z jakéhokoliv důvodu dostavit, je možné jej nahradit.
Prodej štěňat na výstavě je zakázán. Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno nejpozději 7 dní před
výstavou. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list, je třeba o tom informovat na redakcekast@email.cz a to
nejpozději 5 dní před výstavou. Zápis výsledků do rodokmenu a vyzvednutí posudkových listů proběhne po
ukončení výstavy.

TŘÍDY: Rozdělení do tříd je uvedeno na přihlášce.
ROZHODČÍ: Rozhodčí je povinen odmítnout posoudit psa, jehož vystavovatel není označen
katalogovým číslem, nebo na požádání vedoucího kruhu nepředloží průkaz původu psa a je oprávněn
odmítnout posoudit jedince, který nastoupil do kruhu opožděně. Je povinen vyloučit z posuzování psa
agresivního. Rozhodčí postupuje při posuzování a zadávání titulů podle platných standardů řádu FCI,
ČMKU a podle vydaných propozic.

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních
důvodů proti porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se
složením jistiny 500,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve
prospěch pořadatele výstavy.
CENY: Každý vystavovatel obdrží v kruhu posudkový list a diplom. Psi a feny na prvním až čtvrtém
místě obdrží cenu.
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: Vstupní list, Průkaz původu, očkovací průkaz, průkaz člena KAST
(u členů).
PŘIHLÁŠENÍ: Bez dokladu o zaplacení a bez kopie rodokmenu nebude přihláška přijata. Pokud
nebude přihláška na výstavu obsahovat všechny požadované údaje (kopie dokumentů opravňujících k
zařazení do třídy vítězů nebo pracovní), nebo údaje nebudou odpovídat zařazení do příslušné třídy,
bude pes zařazen do třídy odpovídající. Neuhrazené přihlášky a přihlášky bez dokladu o zaplacení
nebudou také přijaty. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení. Vystavovatel svým podpisem na
přihlášce potvrzuje, že je seznámen s propozicemi a souhlasí se zveřejněním svého jména a případně
adresy v katalogu výstavy a webových stránkách KAST. Do přihlášky nezapomeňte čitelně uvést
email, na který Vám přijde vstupní list.

Ceník

I. uzávěrka

II. uzávěrka

1 výstava

2 výstavy

1 výstava

2 výstavy

Člen klubu: Za prvního psa včetně katalogu.

600 Kč

1100 Kč

700 Kč

1300 Kč

Nečlen klubu: Za prvního psa včetně katalogu

800 Kč

1500 Kč

900 Kč

1800 Kč

Člen klubu: Za dalšího psa bez katalogu

550 Kč

1000 Kč

650 Kč

1200 Kč

Nečlen Klubu: Za dalšího psa bez katalogu

750 Kč

1400 Kč

850 Kč

6400 Kč

Člen klubu: Štěňata, dorost, veterán

300 Kč

500 Kč

400 Kč

700 Kč

Nečlen klubu: Štěňata, dorost, veterán

400 Kč

700 Kč

500 Kč

900 Kč

Člen klubu: Soutěže

200 Kč

300 Kč

300 Kč

500 Kč

Nečlen klubu: Soutěže

400 Kč

700 Kč

450 Kč

800 Kč

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:
Štychová Veronika
Ke Koupališti 237, Čerhovice 267 61
Informace na tel: 734 403 254
ONLINE přihlášky POUZE na www.dogoffice.cz

PLATBY NA:
ČS a.s. Liberec
Číslo účtu: 900691329/0800
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol: telefonní číslo
Specifický symbol: 222
Zpráva příjemci: Jméno majitele psa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TITULY:
Tituly mohou být zadány bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita kandidáta odpovídá!
CAJC - Čekatelství šampionátu mladých se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídě mladých. Může
být zadán psovi a feně oceněným známkou výborný 1. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při
mimořádných exteriérových kvalitách jedince.
CAC - Čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě
otevřené, pracovní a vítězů, může být zadán psovi a feně oceněným známkou výborný 1. CAC není
nárokový titul, uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince

Res. CAC - Uděluje se psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a vítězů,
může být zadán psovi a feně oceněným známkou výborný 2. Res.CAC není nárokový
titul, uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. Pokud získá na výstavě CAC ČR
jedinec, který už má potvrzený titul Český šampión, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který
obdržel Res. CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.
Nejlepší mladý (BOJ) - Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena z konkurence všech mladých
jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
Nejlepší veterán plemene (BOV) Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena z konkurence všech
veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1.
BOB - Do soutěže nastupují: nejlepší mladý (BOJ), nejlepší pes a fena výstavy, nejlepší veterán (BOV)
BOS - Nejlepší z opačného pohlaví Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes, nejlepší veterán,
nejlepší pes nebo fena výstavy opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOUTĚŽE
Soutěž o nejlepší štěně - Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi
nadějný 1
Soutěž o nejlepšího dorostence - Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění
známkou Velmi nadějný 1
Nejlepší pes a fena výstavy – Do soutěže nastupují vítězové ze tříd: mezitřída, otevřená, pracovní a
vítězů, kteří získali titul CAC. Psi a feny zvlášť.
Nejkrásnější pár psů - Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v
majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina - Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět
jedinců pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců
nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Soutěž o nejlepšího plemeníka - Do této soutěže nastupuje plemeník s minimálně třemi a
maximálně pěti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník
nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.
Dítě a pes - Pro děti starší 3 let a mladší 9 let. Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích
vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící
se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i
se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na
výstavě posuzováno.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BONITACE – Bonitace proběhne v neděli 13. 5. 2018, po skončení klubové výstavy. Na bonitaci je
nutno se předem písemně přihlásit u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci (ke stažení na
www.klubast.cz). Poplatek činí 500,- Kč (zaplatí bonitující při bonitaci). Na místě je možné se dodatečně
přihlásit za zvýšený poplatek 700,-Kč. Při přejímce psů na bonitaci musí členové prokázat své členství
průkazkou KAST, jejíž nedílnou součástí je doklad o zaplacení členských příspěvků na rok 2018!

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:
ŠTYCHOVÁ VERONIKA
KE KOUPALIŠTI 237, ČERHOVICE 267 61
ONLINE: WWW.DOGOFFICE.CZ
!!!!PŘIHLÁŠKY NEZASÍLEJTE DOPORUČENĚ!!!!

