NordCoursing club z.s.

VIII.krajská výstava psů Louny
Krajská výstava psů všech plemen (mimo německých ovčáků)
Se zadáváním titulů Vítěz třídy, Krajský vítěz

Neděle 6.9.2020
Výstaviště Louny, Masarykovy sady 1470, 440 01 Louny
GPS: 50.3621706N, 13.7880450E
Přihlášky zasílejte:

Elektronicky: www.dogoffice.cz
Přihlášky poštou: Helena Jeníková, V Pačátkách 51/12, 196 00 Praha 9
Informace na: www.vystavalouny.websnadno.cz
Info e-mail: vystavapsu@vystavalouny.cz
FB skupina: Krajská výstava psů Louny
telefon: 721054058, 603917977

I. Uzávěrka 31.7.2020
II. Uzávěrka 15.8.2020
www.dogoffice.cz
Program:

do 9 hod
9.30 - 14.00
14.00
14.30

přejímka a registrace
posuzování
divácká soutěž
soutěže, vyhlášení vítězů

Vystavovatelé jsou povinni zachovávat veškerá hygienická opatření
platná v době konání výstavy

Výstavní poplatky
První pes
Každý další pes
Třída štěňat
Třída dorostu
Tř. čestná, veteránů
Soutěže
Divácká soutěž

I. uzávěrka
31.7.2020

II. uzávěrka
15.8.2020

550 Kč
500 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
50 Kč

600 Kč
550 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
50 Kč

Platby:
Online kartou při přihlášení v DogOffice
Převodem/složenkou na účet 2200143523/2010
Závěrečné soutěže :
Soutěž o divácky nejlepšího psa
Junior handling
Nejlepší pár psů – pes a fena v majetku stejného majitele
Nejlepší chovatelská skupina – minimálně 3 a maximálně 5 jedinců z vlastního chovu a
různých spojení, minimálně od dvou otců nebo matek
Nejlepší štěně pes – ze všech štěňat psů VN1
Nejlepší štěně fena – ze všech štěňat fen VN1
Nejlepší dorost pes – ze všech dorostů psů VN1
Nejlepší dorost fena – ze všech dorostů fen VN1
Nejlepší třídy čestné – ze všech psů a fen V1 dohromady
Nejlepší veterán pes– z nejlepších veteránů psů
Nejlepší veterán fena – z nejlepších veteránů fen
Nejlepší mladý pes – z vítězů třídy mladých
Nejlepší mladá fena – z vítězů třídy mladých
Nejlepší dospělý pes – z krajských vítězů psů
Nejlepší dospělá fena – z krajských vítězů fen
Vítěz Lounské výstavy – z vítězů soutěží nejlepší veterán pes, nejlepší veterán fena
nejlepší mladý pes, nejlepší mladá fena, nejlepší dospělý pes,
nejlepší dospělá fena

Navržení rozhodčí:
Petra Márová, Lenka Frnčová, Ing. Leoš Jančík, Karel Hořák, Ladislav Frnčo, Václav
Vlasák
Změna rozhodčích vyhrazena v návaznosti na počet jedinců v jednotlivých plemenech
přihlášených.

Doklady k účasti na výstavě:

 Průkaz původu
 Pas nebo očkovací průkaz s platným očkováním

Veterinární podmínky:
• Psi musí být klinicky zdraví
• Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního
zákona) nebo platný pas 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.
• Z výstavy jsou vyloučeni: feny háravé, kojící a ve druhé polovině březosti,
agresivní jedinci, jedinci s chirurgickými zákroky k odstranění vady
exteriéru psa a jedinci s kupírovanýma ušima.

Všeobecná ustanovení:
Písemné přihlášky: Ke každé přihlášce připojte čitelnou fotokopii průkazu původu psa
tak, aby z ní bylo zřejmé jméno psa, číslo zápisu, datum narození, jméno a adresa
majitele nebo spolumajitelů, a jména rodičů psa.
Výstava je pořádaná dle Výstavního řádu ČMKU a je přípustná psům a fenám zapsaných
v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli v den výstavy požadovaného stáří pro zařazení do
třídy
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn
nebo ztrátu psa.
V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení
nákladů k přípravě výstavy.
Podáním přihlášky souhlasí vystavovatel se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.
Zpracování fotografií z výstavy se řídí NOZ 89/2012 Sb. §84-90.
Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního
řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy
Nepřijaté přihlášky včas vrátíme, přihlášky došlé po uzávěrce nepřijímáme.
Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakéhokoliv důvodu nemůže být důvodem k nároku na
vrácení výstavního poplatku.
Pořadatel má právo odmítnout přihlášky bez udání důvodu.
Dřívějším odchodem ztrácí majitel psa nárok na věcnou cenu.
Vstupní listy budou zasílané prostřednictví DogOffice týden před výstavou.
Jména vystavovatelů budou zveřejněna na www.vystavalouny.websnadno.cz
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 1100,-Kč. A to do skončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán,
jistina propadá ve prospěch pořadatele.
Inzerce v katalogu:
Pro jednotlivce 1 x strana A5 - 300,-Kč
1/2 strany A5 - 150,-Kč
Pro firmy
1 x strana A5 - 500,-Kč
1/2 strany A5 - 250,-Kč

