
Moravskoslezský   klub   chovatelů   a   přátel   leonbergerů z.s.
člen ČMKU a FCI

pořádá

VÝSTAVU  PRO LEONBERGERY
 

                            5. září 2020 - KLUBOVOU  VÝSTAVU
se zadáváním titulu „Klubový vítěz“

                         

která se koná v rámci klubového setkání ve dnech 4.- 6.září 2020
v areálu  Juniorcamp Nová Živohošť

PROGRAM: 
                       5.9.2020                         

8 00 -  9 00       přejímka psů                  

9 15                  zahájení výstavy                  

9 30                  posuzování v kruzích        
                         soutěže, vyhlášení vítězů                     

Rozhodčí:      Fairaislová Lenka - ČR   
                          
                
                                         
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:        1. uzávěrka  -     3. srpna 2020

                                                2.uzávěrka  -   10. srpna 2020

Informace získáte na adrese: MSKCHPL
                                                   Prokopa Velikého 41
                                                   628 00  Brno
                                                   tel.: 723 610 455
                                                   email: mskchpl@gmail.com

mailto:mskchpl@gmail.com
https://www.cmku.cz/cz/rozhodci-exterieru-128/49&typ=breed&tmp=169


TŘÍDY:       rozdělení do tříd dle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce)
  
                    
TITULY:    CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz, Klubový 
                     vítěz veteránů, BOB, BOS, ČKŠ
                 
                     

SOUTĚŽE:  Nejlepší štěně
                       do soutěže nastupují pes a fena ze třídy štěňat ocenění známkou VN 1

                       Nejlepší dorostenec
                       do soutěže nastupují pes a fena ze třídy dorostu ocenění známkou VN 1
                                                                 
                       Nejhezčí pár psů   
                       pro fenu a psa v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě
                       posouzeni.

Nejlepší chovatelská skupina  -  pro nejméně tři a maximálně pět jedinců pocházející 
od jednoho chovatele a minimálně od dvou různých otců nebo matek, kteří byli na 
výstavě posouzeni. Každý pes nebo fena mohou být přihlášení pouze do jedné 
chovatelské skupiny.

Mladý vystavovatel  - 
                                      1.skupina      9 - 13
                                      2. skupina   13 - 17
                                       
Dítě a pes -  pro děti od 3 do 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý 
                     vystavovatel 

Soutěží se se psem  zapsaným v některé z plemenných knih států FCI, nemusí být na 
výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa, není důležitá jeho kvalita.
Do soutěží se není možno hlásit v den konání výstavy.



VÝSTAVNÍ POPLATKY:  
pro psy a feny s českým zápisovým číslem   CMKU, ČLP

Při účasti na jedné výstavě                            1. uzávěrka                     2. uzávěrka             
          za prvního psa                          500 Kč                         600 Kč
          za dalšího psa                          400 Kč                         500 Kč

                    čestná tř.                                         300 Kč                            400 Kč
          štěně, dorost, veteráni                150 Kč                         200 Kč
          soutěže                                            150 Kč                         200 Kč           

VÝSTAVNÍ POPLATKY:  
 pro psy a feny nezapsané v českých plemenných knihách

Při účasti na jedné výstavě                            1. uzávěrka                      2. uzávěrka
                    za prvního psa                               30 EUR                          35 EUR

          za dalšího psa                                25 EUR                          30 EUR
                    čestná tř.                                        15 EUR                          20 EUR

          štěně, dorost, veteráni                   10 EUR                          15 EUR
          soutěže                                            8 EUR                          10 EUR          

          
FIO BANKA č.účtu:   2001755500/2010   
IBAN:  CZ5020100000002001755500
                         
Zahraniční vystavovatel může výstavní poplatky zaplatit na místě při přejímce.
Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i když se výstavy nezúčastní.

Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele nelze považovat za prvního psa, 
který je přihlášen do tř. štěňat, dorostu nebo veteránů. Vždy je nutno přiložit k přihlášce
doklad o zaplacení poplatku !!! Příkaz k úhradě není doklad o zaplacení!!!
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno 
majitele je shodné s 1.přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění 
spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu.

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:
 - průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán
 - očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
      Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
      Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů.
      Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6
      veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata.



Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků
 soutěží a doprovodných akcí.
                                                                                                                           
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám plemene Leonberger, kteří jsou zapsáni 
v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného 
pro zařazení do třídy. 
Všichni účastníci jsou povinni se řídit Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení 
nebo svodu zvířat a při chovu. 
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem ani za 
úhyn nebo ztrátu psa. 
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo 
k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
V případě, že by se  výstava z objektivních důvodů nekonala, budou poplatky použity k 
uhrazení nákladů výstavy.

Z účasti na výstavě se vylučují psi nemocní, po úraze, feny ve druhé polovině 
březosti, kojící feny a háravé feny.

Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou
výstavu.  O  této  skutečnosti  je  však  povinen  dotčeného  vystavovatele  neprodleně
písemně  informovat,  a  to  nejpozději  do  deseti  dnů  po  obdržení  přihlášky.  Toto
ustanovení se nevztahuje na speciální výstavy.
Přihláška psa na výstavu bude potvrzena  nejpozději 5 dnů před výstavou.
Vstupní listy se neposílají.

PROTESTY:
Proti  rozhodnutí  rozhodčího  není  odvolání.  Protestovat  lze  pouze  z  formálních 

důvodů  porušení  výstavních  předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně,  

současně se složením  jistiny 1 000 Kč, pouze v průběhu  výstavy. Nebude-li  protest 

uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

                                         
                                                            Výstavní výbor MSKCHPL 


