Klubová výstava Samojedů 25.4.2020

se zadáváním titulů CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR,
Klubový vítěz mladých Klubový vítěz, BOJ, BOV, BOS, BOB
Rozhodčí: Michaela Semeráková, CZ

CAC výstava Samojedů 26.4.2020

se zadáváním titulů CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR, BOJ, BOV, BOS, BOB
Rozhodčí: Jana Fuliérová, SK
Místo konání: kemp Dolce u Trutnova
Uzávěrka přihlášek: I. 6. března 2020

Program výstavy:

8.00 – 9.30
10.00 - 13.30
14.30 - 15.30

II. 3. dubna 2020
přejímka psů
posuzování v kruzích
odpolední soutěže

Výstavní poplatky:
♠ Výše výstavních poplatků je uvedena na zadní straně přihlášky.
♠ Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou.
♠ Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na účet a kopii dokladu přilepte na zadní stranu přihlášky.
♠ Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout. V případě, že nezaplacená
přihláška bude přijata a pes uveden v katalogu, zavazuje se vystavovatel zaplatit výstavní poplatek dodatečně, a to i v případě, že se
výstavy nezúčastní.
♠ Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes přihlašovaný do třídy mladých, mezitřídy,
otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu a veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto
třídy.
♠ Katalog výstavy obdrží vystavovatel při přejímce na prvního přihlášeného psa.
Třídy:
♠ Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. ♠ Pro třídu pracovní je nutné doložit certifikát.
♠ Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální
výstavy, Šampion ČR, Interšampion, Šampion některého z členských států FCI a je nutno přiložit fotokopii získaného titulu.
♠ V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý.
Tituly klubová výstava:
CAC ČR, Res.CAC ČR, CAJC ČR, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz, Nejlepší jedinec plemene (BOB), Nejlepší jedinec
opačného pohlaví (BOS), Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší Junior -BOJ, Nejlepší
veterán –BOV, Nejlepší z čestné třídy
♠ Tituly Klubový vítěz mladých a Klubový vítěz budou zadány pouze členům Samojed klubu!!! V případě spolumajitelství
musí být oba majitelé členy klubu!!!
Tituly CAC výstava:
CAC ČR, Res.CAC ČR, CAJC ČR, Nejlepší jedinec plemene (BOB), Nejlepší jedinec opačného pohlaví (BOS), Nejlepší pár,
Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší Junior -BOJ, Nejlepší veterán –BOV, Nejlepší z tř. čestné.
♠ Udělení titulů není nárokové. Zadávání titulů v jednotlivých třídách se řídí výstavním řádem ČMKU.
Soutěže:
Dítě a pes – do soutěže nastupují děti do věku 9 let. Pes nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvedení psa, není důležitá
jeho kvalita.
Mladý vystavovatel – Juniorhandling - I. kategorie: od 9 do 13 let, II. kategorie: od 13 do 17 let. Pes nemusí být na výstavě
posouzen. Hodnotí se předvedení psa, není důležitá jeho kvalita.
Nejlepší pár psů - pro psa a fenu vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být
prokázáno zápisem v průkazu původu.
Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně tři max. pět jedinců stejného plemene pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou
různých otců nebo matek. Psi musí být na výstavě posouzeni!
Nejlepší z čestné třídy – do soutěže nastupují pes a fena, kteří ve třídách čestných získali ocenění V1.
Nejlepší skupina potomků - přihlášené skupiny musí být min. tříčlenné. Potomci musí mít společného otce (min. od 2 matek) nebo
matku (min. od 2 otců) a musí být na výstavě posouzeni. Společný otec nebo matka se účastnit nemusí.
Nejlepší veterán - BOV - soutěží psi, kteří byli ve třídě veteránů ocenění známkou V1.
Nejlepší štěně do soutěže nastupují pes a fena, kteří ve třídách štěňat získali ocenění VN1.
Nejlepší dorost do soutěže nastupují pes a fena, kteří ve třídách dorostu získali ocenění VN1.
Nejlepší mladý pes výstavy - BOJ - do soutěže nastupují pes a fena s titulem CAJC
Nejlepší jedinec plemene BOB-do soutěže nastupují BOJ, BOV, nejlepší dospělý pes a fena a nejlepší z třídy čestné pes a fena.
Nejlepší jedinec opačného pohlaví BOS - o titul nastupuje CAJC pes/fena, nejlepší veterán pes/fena, nejlepší dospělý pes/fena a
nejlepší z třídy čestné pes/fena opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
Veterinární předpisy
1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů.
3. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských
zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003

4. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.
Všeobecná ustanovení:
♠ Výstava je přístupná i nečlenům Samojed klubu.
♠ Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhnou ve výstavní den stáří
požadovaného pro zařazení do třídy.
♠ Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i původní zkratku a číslo zápisu země, ze
které pes pochází.
♠ Ke každé přihlášce připojte fotokopii průkazu původu psa tak, aby z ní bylo zřejmé jméno psa, číslo zápisu, jméno a adresa
majitele, případně spolumajitelů, a jména rodičů psa.
♠ V případě spoluvlastnictví a uplatnění výše poplatku jako pro člena klubu musí být členem klubu všichni spolumajitelé uvedeného
jedince. Spolumajitelství musí být zřetelně označeno v PP.
♠ Přijetí psa na výstavu bude nejpozději 10 dnů před výstavou písemně potvrzeno e-mailem. Neobdrží-li vystavovatel e-mail
v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky na tel. čísle 608 474 475.
♠ Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI, ČMKU.
♠ Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním a dlouhodobé vyvazování
psů na stolech jsou zakázány.
♠ Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
Volné pobíhání psů není dovoleno.
♠ Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
♠ Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.
♠ V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
♠ Je zakázán prodej štěňat na výstavě.
♠ Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.
♠ Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny
organizátorů výstavy.
Protesty:
Protest může být podán pouze z formálních důvodů, a to písemně, pouze během výstavy do skončení pousuzování v kruzích ve
výstavní kanceláři současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy, která při
rozhodnutí v neprospěch stěžovatele (vystavovatele) propadne.
Inzerce ¼ stránky… 100,- Kč, 1 stránka…300,-Kč, ½ stránky… 200,- Kč
Nečlenové klubu, firmy a organizace platí dvojnásobek!

Termíny a výstavní poplatky (datum poštovního razítka)
1.uzávěrka 06.03.2020

2.uzávěrka 03.04.2020

Sobota
Klubová
25.4.2020

Neděle
CAC
26.04.2020

Obě
výstavy

Sobota
Klubová
25.04.2020

Neděle
CAC
26.04.2020

Obě
výstavy

První pes včetně
katalogu

550,22 €

550,22 €

1050,42 €

650,26 €

650,26 €

1250,50 €

Další pes bez
katalogu, třída čestná

450,18 €

450,18 €

850,34 €

550,22 €

550,22 €

1050,42 €

Štěňata, dorost,
veterán, (při
vystavování více psů
nemůže být
považován za 1.psa)

250,12 €

250,12 €

450,18 €

350,15 €

350,15 €

650,26 €

250,- /12 €

250,-/12 €

450,-/18 €

350,-/15 €

350,-/15 €

650,-/26 €

50,- /3 €

50,-/3 €

80,-/4 €

100,-/5 €

100,-/5 €

150,-/7€

Soutěže
Junior handling
+Dítě a pes

Nečlenové připlatí za každého přihlášeného psa případně soutěž 100,- Kč. Non-members will pay for each registered dog and competition 5
Euro as an additional fee.

ONLINE přihlášky – www.dogoffice.cz

Tištěné přihlášky zasílejte na adresu: Ing. Radovan Lysák, Brandlova 84, 695 04 Hodonín, Tel.: +420 608 474 475, e-mail:
inditarod@iol.cz
Platby: Název a sídlo banky: Fio banka, a.s.V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Název účtu: Samojed klub z.s., Mělnická 205, 250 65 Líbeznice
Číslo účtu: 2001082844 / 2010
VS: telefonní číslo plátce
------------------------------------------------------------------------------------Euro účet: 2701082845 / 2010
Payment reference: your phone number, same as written on entry form
IBAN: CZ54 2010 0000 0027 0108 2845
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

