
POZVÁNKA NA KRAJSKOU HORNOSLEZSKOU VÝSTAVU PSŮ

Kynologický klub Dolní Benešov, z.s. pořádá pod záštitou Kynologické jednoty ČR z.s.

24. Krajskou Hornoslezskou výstavu psů všech plemen mimo NO
dále u příležitosti 30. výročí založení Klubu málopočetných dogovitých plemen

Klubovou výstavu s KV a CAC Klubu málopočetných dogovitých
plemen psů

a

Speciální výstavu - Klub čau-čau vítěz speciální výstavy CAJC,
CAC, BOB

Sobota 9. května 2020                              STADION FC MSA Dolní Benešov

I. uzávěrka – 3. dubna 2020                           II. uzávěrka – 17. dubna 2020

Kontaktní adresa:

Lumír Krásenský
Petra Bezruče 494, Dolní Benešov 747 22

mobil: +420 739 463 639
e-mail: vystava@kkdb.cz

web: www.kkdb.cz
(zde naleznete potřebné informace včetně přihlášky ke stažení)

Delegovaní rozhodčí:

Ladislav Frnčo (CZ), Lenka Frnčová (CZ), Andraš Polgar (SRB), Anna Dzidt (PL),

Sergej Vanža (SK), Andrzej Kot (PL).

Výstavní poplatky a přihlášky: výše výstavních poplatků je uvedena na poslední straně propozic.

Výstavní poplatek je možno uhradit:
 složenkou typu C na kontaktní adresu
 složenkou typu A na č.ú. 2800381795/2010
 bankovním převodem na stejný účet

(Jako VS uvádějte vaše telefonní číslo mobilu popř. pevné linky,  do zprávy pro příjemce napište jméno majitele psa)

Přihlásit se lze pouze prostřednictvím on-line systému ČMKU www.dogoffice.cz

Program:        7:00 –   8:45 přejímka psů
       9:00 – 14:00 posuzování psů v kruzích
od 14:30 soutěže, vyhlášení vítězů

(Pořadatel si vyhrazuje právo časového posunu dle potřeb a průběhu soutěže)

Třídy: psi a feny budou rozdělení do tříd dle výstavních řádů ČMKU
pro pracovní třídu doložte certifikát
pro třídu vítězů doložte kopii titulu

Tituly: Vítěz třídy mladých, Vítěz třídy, Krajský vítěz, Vítěz Krajské výstavy
klubový vítěz mladých BOJ, klubový vítěz dospělých BOB
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Závěrečné soutěže proběhnou po ukončení posuzování v kruzích v pořadí:

 junior handling – mladší kategorie (9 – 13 let)

 junior handling – starší kategorie (14 – 17 let)

Poté budou následovat soutěže o nejlepší:

 štěně – bude vybrán z nejlepších štěňat psů a fen, kteří obdrželi ocenění VN1

 dorost – z nejlepších dorostenců psů i fen, kteří obdrželi ocenění VN1

 veterán – z nejlepších veteránů psů i fen, kteří obdrželi ocenění V1

 mladý pes – z vítězů třídy mladých všech plemen, kteří obdrželi ocenění V1, vítěz třídy mladých

 mladá fena – z vítězů třídy mladých všech plemen, kteří obdrželi ocenění V1, vítěz třídy mladých

 pes – z krajských vítězů psů, kteří obdrželi ocenění V1, krajský vítěz

 fena – z krajských vítězů fen, kteří obdrželi ocenění V1, krajský vítěz

 pár psů – pes a fena jednoho majitele

Nakonec bude vyhlášen Vítěz krajské výstavy Dolní Benešov – nejlepší z vítězů mladý pes, mladá fena, 
nejlepší pes a nejlepší fena, nejlepší veterán a vítězové klubové výstavy malopočetných plemen.

Doklady k účasti na výstavě:

 průkaz původu (originál)
 očkovací průkaz – popř. pas EU
 vstupní list (tento obdrží majitel psa emailem cca týden před konáním výstavy)

Veterinární podmínky:

Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Platný očkovací průkaz s potvrzením o
očkování proti vzteklině ne kratší 30-ti dnů a ne starší než 1 rok – týká se i psů hlášených do třídy štěňat!!!
Psi ze zemí EU musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne
26.05.2003.

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přípstupná všem psům i fenám plemen uznávaných FCI a národních plemen, kteří dosáhli v den
před výstavou stáří požadované pro zařazení do určité třídy a mají PP vydaný z některých plemenných knih.

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Kousaví  psi  musí  být  opatřeni  náhubkem.  Pes  nesmí  být  na  volno  (musí  být  na  vodítku).  Majitel  nebo
vystavovatel psa zodpovídá za škody způsobené psem, po celou dobu konání akce. 

Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti, jedinci s operativním či jiným veterinárním
zákrokem k odstranění vady exteriéru psa.

Dle zákona č. 77/2004Sb. je zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích, zákaz
vystavování psů s kupírovanýma ušima.

Posuzuje se podle platného řádu. Platí  ustanovení mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu
ČMKU.

V případě zrušení výstavy z objektivních důvodů, budou poplatky užity k uhrazení nákladů přípravy výstavy.
Po termínu II. uzávěrky nebudou přihlášky přijaty.
Podáním přihlášky souhlasí vystavovatel se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.
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Důležitá upozornění:

Protesty - Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti
porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny
2000,- Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Výstavní třídy: třída štěňat 4 – 6 měsíců

třída dorostu 6 – 9 měsíců

třída mladých 9 – 18 měsíců

mezitřída 15 – 24 měsíců

třída otevřená od 15-ti měsíců

třída pracovní nad 15 měsíců s uznanou zk. – doložit certifikát

třída vítězů nad 15 měsíců – přiložit fotokopii titulu

třída veteránů nad 8 let

Přihlásit se lze pouze prostřednictvím on-line systému ČMKU www.dogoffice.cz

Výstavní poplatky Výstavní poplatky pro klubovou a speciální výstavu      
 

I. uzáv. II. uzáv. I. uzáv. II. uzáv.      
Za prvního psa 500,- Kč 600,- Kč Za prvního psa 600,- Kč 700,- Kč              
Za dalšího psa 400,- Kč 500.- Kč Za dalšího psa 500,- Kč 600,- Kč      
Třída dorostu 300,- Kč 400,- Kč Třída dorostu 400,- Kč 500,- Kč      
Třída štěňat 300,- Kč 400,- Kč Třída štěňat 400,- Kč 500,- Kč     
Třída veteránů 300,- Kč 400,- Kč Třída veteránů 400,- Kč 500,- Kč    

Soutěže (nejhezčí pár) 200,- Kč 250,- Kč
Junior handling 150,- Kč 200,- Kč

Přihlásit se lze pouze prostřednictvím on-line systému ČMKU www.dogoffice.cz

Inzerce v katalogu:
jednotlivec: 1 x strana A5 – 500,- Kč ½ strany A5 – 300,- Kč
firma: 1 x strana A5 – 800,- Kč ½ strany A5 – 500,- Kč

Inzeráty je nutno dodat do termínu I. uzávěrky.
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