Nord Bohemia Canis z.s. – člen ČMKU prostřednictvím ČKS

KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ LITOMĚŘICE 16.1o.2o21
VÝSTAVIŠTĚ ZAHRADA ČECH
KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VŠECH PLEMEN MIMO NĚMECKÝCH OVČÁKŮ
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA ANGLICKÝCH BULDOKŮ A TIBETSKÝCH ŠPANĚLŮ
KLUBOVÁ VÝSTAVA KLUBU PINCŮ ČR PRO PLEMENA NĚMECKÝ PINČ, TRPASLIČÍ PINČ,

OPIČÍ PINČ A RAKOUSKÝ KRÁTKOSRSTÝ PINČ (bez zadání titulu klubový vítěz)
A OBLASTNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA ČAU ČAU, SHAR-PEI, MALÝCH KONTINENTÁLNÍCH
ŠPANĚLŮ, ČERNÝCH TERIÉRŮ A PUDLŮ
Nord Bohemia Canis z.s.Litoměřice, tel.: 720 633 732 – Ing.M.Kuntová (pondělí až pátek8.00 – 18.00 hodin)
e-mail: nordbohemiacanis@seznam.cz
www.nordbohemiacanis.cz

uzávěrka přihlášek

-

24. 9. 2021

Přihlášení je možné výhradně on-line prostřednictvím systému www.dogoffice.cz .

Přijaté přihlášky budou potvrzené vstupním listem. Při registraci je potřeba mít nejdříve zřízen účet v systému, následně si
založíte v části MOJI PSI, vašeho psa, přidáte přes DOKUMENTY přiložíte kopii průkazu původu, včetně části, kde je viditelně
zapsán majitel. V této části také můžete přidat certifikáty nebo šampionáty, pokud budete hlásit do třídy pracovní, nebo
šampionů. V případě nedoložení certifikátů pro třídu pracovní, případně vítězů, bude pes automaticky, bez upozornění, přeřazen
do třídy otevřené.

PROGRAM:

od 7.00
9.00 – 14.00
14.00 – 17.00

Krajská výstava

Vítěz třídy, Krajský vítěz, Nejhezčí štěně výstavy, Nejhezčí dorost
výstavy, Nejlepší mladý jedinec výstavy, Nejlepší veterán
výstavy, Nejlepší pes/fena výstavy, Vítěz Litoměřic (BIS)
- udělení titulů nelze nárokovat

Přejímka psů
Posuzování
Soutěže
Speciální/Klubová výstava
(speciální pro plemena anglický buldok a tibetský španěl;
klubová pro plemena pinčů)
CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR, BOJ, BOV, Vítěz speciální výstavy,
BOB a BOS
Jedinci s tituly BOJ, BOV, Nejlepší fena, Nejlepší pes, V1 ze třídy
čestné a VN1 ze tříd štěňat a dorostu se účastní i závěrečných
soutěží Krajské výstavy
- udělení titulů nelze nárokovat

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den
výstavní pro danéplemeno stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo
případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky, ale důvody nesmí být v rozporu s

platnými řády ČMKU a musí být vystavovateli sděleny. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (výjimku tvoří psi,
kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele, a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru); psi
nemocní a z nemoci podezřelí, psi po úraze, feny v druhé polovině březosti, kojící a háravé feny; psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo
vystavovat; psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům; psi s kupírovanýma ušima. Majitelé psů s uděleným titulem Krajský vítěz jsou
povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů; v případě neúčasti ztrácí nárok na věcné ceny. Barevné rázy se posuzují dle ustanovení
ČMKU. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU, Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu
psů pro hodnocení exteriérů psů Českomoravské kynologické unie. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, bude vstupné
použito k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit vstupné i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Vodění štěňat a jejich
prodej na výstavě je zakázán (vstup mají štěňata, která jsou řádně přihlášena na výstavu). Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí
jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole
na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.
Upozorňujeme vystavovatele, že na výstavě bude prováděna namátková kontrola identity psů. Doporučujeme vystavovatelům, aby si
zkontrolovali čitelnost tetování, nebo čipu předem. Vystavovatel je povinen na požádání předložit průkaz původu ke kontrole tetovacího čísla,
nebo čipu.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. 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. 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 všechna
zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

ROZHODČÍ
Krajská výstava:

Erika Homonnai (A), Ing. Leoš Jančík, Ing. Alena Košťálová, Antonín Mudra, Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná CSc,
Mgr. Božena Ovesná, Petr Řehánek, MVDr. František Šimek, Bc. Vladimíra Tichá
Bc. Vladimíra Tichá
Ing. Leoš Jančík (anglický buldok), Erika Homonnai - A (tibetský španěl)
MVDr. František Šimek (německý pinč, trpasličí pinč, opičí pinč, rakouzský krátkosrstý pinč)
Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná Csc, Mgr. Božena Ovesná

Hlavní rozhodčí:
Speciální výstava (CAC):
Klubová výstava (CAC):
Oblastní klubová výstava:
změna rozhodčích vyhrazena

TŘÍDY
Rozdělení tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU.
Přeřazování psů ze třídy do třídy (jako nový požadavek) po uzávěrce přihlášek je nepřípustné!
Pro zařazení psa/feny do třídy pracovní je třeba s přihláškou psa doložit kopii pracovního certifikátu.
Pro zařazení psa/feny do třídy vítězů je třeba s přihláškou psa doložit kopii dokladu získaného titulu (tj. titulu Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz
speciální výstavy, národní nebo mezinárodní šampión), Světový vítěz, Evropský vítěz.
Pro zařazení psa/feny do třídy čestné je třeba s přihláškou psa doložit kopii dokladu získaného titulu (tj. titulu Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz
speciální výstavy, národní nebo mezinárodní šampiónSvětový vítěz, Evropský vítěz).
SOUTĚŽE:
Nejlepší pár psů pro fenu a psa stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů uvedených
v průkazu původu.
Chovatelská skupina pro nejméně 3 maximálně 5 jedinců stejného plemene, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo
matek, kteří byli na výstavě posouzeni.
Mladý vystavovatel / Junior Handling věkové kategorie 9 – 13 a 13 – 17 let. Soutěží se psem zapsaným v některé z plemenných knih států FCI. Pes
nemusí být na výstavě posouzen.
VÝSTAVNÍ POPLATKY:
Krajská výstava

Klubová výstava
Speciální výstava

Zahraniční vystavovatelé

za každého psa (TM, MT, TO, TP, Tvít)

400 Kč

500 Kč

30 €

třída štěňat, dorostu, veteránů, čestná

200 Kč

250 Kč

15 €

soutěže

100 Kč

100 Kč

10 €

Výstavní poplatky

If you pay on the show: + 5 € for each dog (platba v den výstavy možná pouze pro zahraniční vystavovatele)

Výstavní katalog bude vystavovatelům k dispozici on-line.

Stornování či přeřazení psa/feny na žádost vystavovatele do termínu uzávěrky 100,- Kč.
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Fio banka a.s. Praha, název účtu Nord Bohemia Canis

č.ú. 2000712859/2010
IBAN: CZ51 2010 0000 0022 0071 2861, BIC: FIOBCZPPXXX

!!! Variabilní symbol vám bude vygenerován systémem DogOffice,
pro specifický symbol použijte Vaše telefonní číslo !!!
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:
průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán (třída štěňat, dorostu)
očkovací průkaz psa nebo jeho pas s platným očkováním proti vzteklině
Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Musí být podán písemně, současně se složením jistiny 800 Kč,
pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních dat: vystavovatel bere na vědomí, že pořadatel výstavy, pro řádný průběh výstavy, musí zpracovat
jeho osobní data obvyklým způsobem a souhlasí s tím. Pořadatel výstavy je povinen s těmito daty zacházet v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto
údajů. Archivace a skartace těchto údajů probíhá v souladu s řády a předpisy ČMKU a ČKS.
Výstava se bude řídit momentálními platnými hygienickými předpisy.
Vstupní listy budou k dispozici cca týden před konáním výstavy v systému DogOffice.

