
 

          
KLUB FARAONSKÝCH PSŮ 

                            
pořádá 

 

Klubovou výstavu 
 
  

v letním areálu obce Rybníček, okr. Vyškov 
GPS souřadnice: 49°16'18.948"N, 17°4'28.309"E 

http://mapy.cz/s/7v0S 
 
 
 
                             

 
 
 
 
 
 

PROGRAM : 
 

Sobota 11.9.2021 
 

Klubová výstava faraonských psů, sicilských chrtů a podengů 
                                     

Bonitace (po skončení výstavy) 
 

Členská schůze (cca od 1700 hod) 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

uzávěrka přihlášek 20.8.2021 
 

http://mapy.cz/s/7v0S


 
KLUBOVÁ VÝSTAVA 

FARAONSKÝCH PSŮ, SICILSKÝCH CHRTŮ A PODENGŮ 
 

11. září 2021 

 

se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC, *Klubový vítěz, *Klubový vítěz mladých a 
veteránů, BOB, BOJ, BOV, BIS, BIS junior 

(*zadává se pouze psovi a feně v majetku člena klubu) 
 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  20.8.2021 
 

 

Rozhodčí:  pan Karel Hořák, CZ 

 

Místo konání:  fotbalové hřiště v obci Rybníček, okr. Vyškov 

 

 
Přihlášky: 
Pouze přes DOG OFFICE  www.dogoffice.cz  
  

                                             
Program výstavy: 
Presence a veterinární přejímka ……………......…….… 9,00 – 9,30 hod. 
Zahájení výstavy, posuzování v kruhu …………………. od 10,00 hod. 
Soutěže, předání cen, bonitace ………...…...…..……… po skončení posuzování 
 

Třídy:                                                věk 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Štěňat …………………………………………………………..   4 - 6 měsíců 
Dorostu ………………………………………………………...   6 - 9 měsíců 
Mladých ………………………………………………………..   9 - 18 měsíců 
Mezitřída ……………………………………………………….  15 - 24 měsíců 
Otevřená …………………………………………………….…    od 15 měsíců 
Pracovní…………………………………………………………  od 15 měsíců 
Vítězů .………………………………………………………….  od 15 měsíců 
Veteránů …………………………………………………….…    8 let a starší 
Čestná .………………………………………………………… od 15 měsíců 
* Mimo konkurenci (mazlíků)………………………………… od 4 měsíců 

 

U třídy vítězů doložit fotokopií alespoň jednoho z titulů šampión, národní vítěz, klubový vítěz, vítěz 
speciální výstavy, jinak bude pes zařazen do třídy otevřené. U třídy pracovní doložit certifikát ČMKU, 
jinak bude pes zařazen do třídy otevřené. 
 

* psi a feny kteří se kvůli exteriérovému nebo zdravotnímu handicapu nemohou účastnit výstav v 

normální konkurenci. Tito psi a feny obdrží posudek a věcné ceny. V této soutěži není stanovováno 
pořadí. 
 

Soutěže:     Nejkrásnější pár, Nejlepší chovatelská skupina 

 

 
  

http://www.dogoffice.cz/


Výstavní poplatky   - pro ČLENY Klubu:  
 První pes …………...............………… 600 Kč  

                                Druhý a každý další pes ….................  500 Kč  
                     Štěňata, dorost, veteráni, mazlíci, soutěže….  300 Kč 

 - pro NEČLENY Klubu: 
 První pes …………...............………… 800 Kč 

                                Druhý a každý další pes ….................  700 Kč  
                     Štěňata, dorost, veteráni, mazlíci, soutěže….  500 Kč 

 

Potřebné doklady:  Průkaz původu. Platný očkovací průkaz či Petpas. Pes musí být v 

 imunitě proti vzteklině a dalším přenosným chorobám zvířat, podle 
 platných předpisů. 
 

Povinnosti vystavovatele: Viditelné označení katalogovým číslem. Nastoupit včas do kruhu. 

 Řídit se pokyny pořadatelů. Setrvat ve výstavním areálu do skončení 
 posuzování, přehlídky vítězů a předání cen. 
 

Výstavní řád:  Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení 

Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. Protest 
proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze z formálních 
důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic), a to pouze 
v průběhu výstavy, písemně a se současným složením zálohy 500,- Kč.  

 

Výstavní výbor si vyhrazuje právo odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu. 

 

Ručení za škody:   Pořadatelé neodpovídají za nehody nebo nemoci, které postihly 

 účastníky akce nebo jejich psy, nebo které sami nebo jejich psi během 
 akce způsobili. 
 

Platby: 

 

Poplatky odešlete převodem na účet Klubu,  

číslo účtu: 2601702074 / 2010 
var. symbol dle Dogoffice  
specifický symbol – vaše telefonní číslo 
 
 

 
 

CENY 
 

Každý přihlášený obdrží pozornost od sponzora akce firmy Calibra 
( www.mojecalibra.cz ) 

Kluboví vítězové, BOB a BIS – ceny od sponzora akce firma Calibra 
 
 
 
 
 

http://www.mojecalibra.cz/


OBČERSTVENÍ 

 

Občerstvení – kiosek v místě konání, omezený sortiment.  
Občerstvení si hradí každý účastník sám. 

 

 
UBYTOVÁNÍ 

 

V místě je možné stanovat a kempovat. Sociální zařízení bude k dispozici. 
 

 

Veškeré informace na kontaktu: 

 

Radka Nevěčná, tel.: 605 841 679, e-mail: faraonklub@seznam.cz 

 

 

 

 

SPONZOR AKCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mojecalibra.cz  
 
 
 
 

 

 

 

 

Covid opatření  
účastníci jsou povinni dodržovat vládní nařízení platné  

v den konání akce 
 

mailto:faraonklub@seznam.cz
http://www.mojecalibra.cz/

