Klubová výstava psů

Klubová výstava psů

se zadáváním titulu CAJC, CAC, BOB, BOS, Klubový vítěz

se zadáváním titulu CAJC, CAC, BOB, BOS, nej pes a fena

12.6.2021

13.6.2021

rozhodčí:

Lenka FAIRAISLOVÁ (CZ)

rozhodčí:

Karel KLOBÁSA (CZ)

Pes *
Rüde
Male

Barva:
Farbe,Colour: ……………………………………………….

12.6.2021

13.6.2021

třída štěňat – Welpenklasse – Baby Class *
(4 – 6 měsíců)
třída dorostu – Jüngstenklasse – Puppy Class *
(6 – 9 měsíců)
třída mladých – Jugendklasse – Young Class *
(9 – 18 měsíců)
mezitřída – Zwischenklasse – Intermediate Class*
(15 – 24 měsíců)
třída otevřená – Offene Klasse – Open Class *
(od 15 měsíců)
třída pracovní – Gebrauchshundekl. – Working Class* (od 15 měsíců)
třída vítězů – Winnerklasse – Winner Class*
(od 15 měsíců)
třída čestná – Honorklasse – Honor Class*
(od 15 měsíců)
třída veteránů – Veteranenklasse – Veteran Class *
(od 8 let)
Jméno psa: (Name des Hundes Dog´s Name)
Číslo zápisu: (Zuchtbuch Nr Studbook No.)
U importovaných psů původní č. a zkr. plem. knihy:
(Importierte Hunde auch original Zuchtbuch und Nr. Imported dogs: original studbook and No.
Otec: (Vater-Sire)

Fena *
Hündin
Female

Nepřehlédněte!
Ke každé přihlášce musí být přiložena
kopie PP psa. Pro tř. pracovní kopie
certifikátu a pro tř. vítězů kopie
diplomu Ich., Ch., národní vítěz,
klubový vítěz
Important: To each application form, a
copy of the pedigree must be attached.
For working class, a copy of the
certificate must be enclosed. For
winner class, a copy of the winner
certificate must be enclosed (Ich.,
national Ch., national winner, club
winner …)

Narozený: (Geb.am Born)

Matka: (Mutter-Dam)
Jméno chovatele: (Name des Züchters-Breeder´s Name)
Majitel: (Eigentümer-Owner)
Ulice:
(Straße-Street)

Č.p.:
(Nr.-No.)

Tel.:
E-mail:

Pošta:
(Wohnort-Town)

PSČ:
(PLZ:)

Země:
(LandState)

Přihláška do soutěží – Meldung zum Wettbewerbe – Application for Contests
Nejhezčí pár:
(Paarwettbewerb - Best Couple)

Pes: (Rüde-Male)
Fena: (Hündin-Female)

Nejlepší chov.skupina
(Beste Zuchtgruppe - Best Kennel)

Chovatelská stanice: (Zwingername-Kennel)
Chovatel: (Züchter-Breeder)

Nejlepší plemeník

Jméno plemeníka:

(top gestüt - top stud)

(Name des gestüt – stud´s name)

Mladý vystavovatel

Jméno dítěte:

Dat.nar.:

(Junior Handling)

(Name des Kindes-Child´s Name)

(Geb.am-Born)

Dítě a pes

Jméno dítěte:

Dat.nar.:

(baby und hund - child and dog)

(Name des Kindes-Child´s Name)

(Geb.am-Born)

* Vhodné označte křížkem (Betreffendes bezeichnen - Indicate by cross what applies)
Podrobné informace najdete v propozicích výstavy. Für ausführliche Informationen, siehe die Schaupropositionen. For more information, see the show propositions.

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:
Laut den Bestimmungen überweise ich Ihnen gleichzeiting die
vorgeschriebene Ausstellungsgebühren:
I pay the following entry fees:

Místo pro nalepení fotokopie
dokladu o zaplacení.

za prvního psa
für den ersten Hund – for the 1st dog
za druhého a dalšího psa
für den zweiten u. jeden weiteren Hund – for
other dogs
za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů
für Klassen Nr.0,1,7 – for classes No. 0,1,7
za soutěže
für den Wettbewerb – for contests
inzerce, reklama
für d. Inserant – for advertisements
Celkem
Summe - Total
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků.
Im falle der Nichtbeteiligung wird das Meldegeld nicht zurückerstattet.
Non-participation on the show whatever the reason does not lay ground for reimbursement of the entry fee.

Bankovní spojení – Bankanstalt - Bank:
Česká spořitelna – pobočka Praha 3

Adresa / Post address:
Michal PRAJZLER
Kaplířova 583
CZ – 411 17 LIBOCHOVICE

Číslo konta – Konto Nr. – Account No.
CZK: 14132389 / 0800
NAME: SHAR-PEI CLUB
IBAN: CZ84 0800 0000 0000 1413 2389
BIC: GIBACZPX

tel.: +420 605 261 382
mail: m.prajzler@sharpeiclub.cz
web: www.sharpeiclub.cz

Variabilní symbol – variables symbol 888

Při platbě složenkou používejte složenku typu „ A „
Při platbě převodem z účtu uvádějte prosím do sdělení pro příjemce jméno majitele psa.
Prohlašuji, že mi jsou známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.
Ich erkläre hiermit, dass mir die Bediegungen der Propositionen bekannt sind und dass ich mich
denselben unterziehe.
I declare herewith that I know the terms and conditions of the propositions and that I agree with
them.
datum:
podpis vlastníka psa
Unterschrift d. Eigentümers des Hund – Signature of the Owner

Výstavní poplatky – Ausstellungsgebühren – Entry fees:
only one show

both shows

Základní poplatky – Grundgebühren – Full
fees:

vor/before
4.6.2021

vor/before
30.8.2030

vor/before
4.6.2021

vor/before
30.8.2020

1. pes – Erster Hund – 1st dog
další pes – weiterer Hund – other dog
štěňata, dorost – Welpen, Jüngsten – baby, puppy
veteráni / čestná – veterans / honor class
soutěže – Wettbewerbe – contests

30 EUR
20 EUR
10 EUR
10 EUR
10 EUR

40 EUR
30 EUR
14 EUR
14 EUR
14 EUR

55 EUR
36 EUR
18 EUR
18 EUR
18 EUR

75 EUR
56 EUR
26 EUR
26 EUR
26 EUR

(Bezahlung an Ort und Stelle oder mit dem Scheck +5 EUR. Surcharge for payment at the show or for payment with check +5 EUR.)

Snížené poplatky (členové ČMKU ) –
Reduzierte Gebühren – Lowered fees:

do 4.6.2021

do 30.8.2020

do 4.6.2021

do 30.8.2020

1. pes – Erster Hund – 1st dog
další pes – weiterer Hund – other dog
štěňata, dorost – Welpen, Jüngsten – baby, puppy
veteráni / čestná – veterans / honor class
soutěže – Wettbewerbe – contests

600 CZK
400 CZK
200 CZK
200 CZK
200 CZK

800 CZK
600 CZK
300 CZK
300 CZK
300 CZK

1100 CZK
700 CZK
350 CZK
350 CZK
350 CZK

1500 CZK
1100 CZK
550 CZK
550 CZK
550 CZK

pouze jedna výstava

obě výstavy

(V případě, že výstavní poplatek nebude uhrazen do termínu druhé uzávěrky na náš účet, bude Vám vyúčtován na místě v den výstavy s
příplatkem ve výši 100 CZK za každého přihlášeného psa)

Klubové výstavy psů

Club dog shows

plemene SHAR-PEI

breed SHAR-PEI

se zadáváním titulu CAJC, CAC, BOB, BOS, KV, nej pes a fena

CAJC, CAC, BOB, BOS, Club winner, Best male & female

12.6.2021
rozhodčí:

13.6.2021
rozhodčí:

(Klubová výstava, Klubový vítěz)

Lenka FAIRAISLOVÁ (CZ)
(Klubová výstava, nej pes a fena)

Karel KLOBÁSA (CZ)

VIŠŇOVÁ

Chatová osada Višňová-Hájek

Uzávěrky přihlášek:
I.
Uzávěrka

4.6.2021

Kontaktní adresa:
Michal PRAJZLER
Kaplířova 583
CZ – 411 17 LIBOCHOVICE
tel.: +420 605 261 382
mail: m.prajzler@sharpeiclub.cz
web: www.sharpeiclub.cz
Program výstavy:

12.6.2021
judge:

13.6.2021
judge:

(Club show, Club winner)

Lenka FAIRAISLOVA (CZ)
(Club show, Best male & female)

Karel KLOBASA (CZ)

VISNOVA (CZ)
Summer camp Visnova-Hajek

Registration deadlines:
I.
Registration deadline

4.6.2021

Contact address:
Michal PRAJZLER
Kaplirova 583
CZ – 411 17 LIBOCHOVICE
tel.: +420 605 261 382
mail: m.prajzler@sharpeiclub.cz
web: www.sharpeiclub.cz
Show programme:

9:00 přejímka psů
9:00 check-in and veterinary control
10:00 posuzování v kruzích, po ukončení 10:00 judging in the ring, and after that all
posuzování následují soutěže, vyhlášení contests
vítězů

Výstavní poplatky:
– Výše výstavních poplatků je uvedena na přihlášce. Snížená sazba poplatků platí pouze pro členy ČMKU a pro
psy zapsané v plemenných knihách ČMKU.
– Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou / datum odeslání emailu.
– Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na účet. Kopii dokladu přilepte na přihlášku. Ve
výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu
osobu na každého přihlášeného psa.
– 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
prvého přihlášeného psa.
– Spolumajitelství psa musí být prokázáno zápisem
v průkazu původu psa.

Entry feeds:
– The entry fees are listed at the back page of the application form. The reduced fees apply solely for CMKU members and for the dogs registered in CMKU studbooks.
– For distinguishing the 1st deadline and 2nd deadline payments, the date of the postal stamp on the envelope with
the application form is decisive.
– The entry fee shall be transferred to the bank account.
The entry fee includes a free entry for one person per every
registered dog. A proof o
the payment shall be attached to each application form.
– The organizer reserves the right not to accept an application form without the entry fee payment. In case that the
application form is accepted without the entry fee payment
and the dog is entered into the catalogue, the exhibitor is
bound to pay the entry fee even if he does not come to the
show.
– When applying two or more dogs of the same owner, the
first dog shall be the one registered to the young, intermediate, open, working or champion class. For dogs registered to baby, puppy or veteran class, fees in the amount set
or these classes are payable.
– The show catalogue is included only in the entry fee for
the first dog.
– The co-ownership of a dog must be confirmed by a record in the pedigree.

Třídy:
– Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je
uvedeno na přihlášce.
– Pro třídu pracovní doložte certifikát.
– V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř
jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý.
– Barevné rázy některých plemen jsou posuzovány dle
ustanovení FCI.
– Zařazení do třídy vítězů je podmíněno získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Vítěz klubové
výstavy, Vítěz speciální výstavy, Šampion ČR, Šampion
některého z členských států FCI.
- Zařazení do třídy čestné je podmíněno získáním některého z následujících titulů: Klubový šampion, Šampion
ČR, Šampion některého z členských států FCI, Interšampion.

Classes:
– The division into the classes is in accordance with the
Show Regulations of CMKU and is shown in the application form.
– To enter a dog into the champion class, one of the
following titles must have been confirmed by the entry deadline: International Beauty Champion, National Beauty
Champion; and a copy of the title certificate must be enclosed to the application form.
– In the individual classes, first four dogs having obtained
the qualification excellent or very good are placed.
– The colour varieties of some breeds are judged separately
in compliance with the FCI provisions.
– For entering a dog into the winners class, one of the
following titles must have been confirmed by the entry deadline: National Champion, Club Show Winner, Special
Show Winner, National
Winner.

Tituly:
CAJC, CAC, res.CAC, vítěz plemene - BOB, vítěz plemene - BOS ( vítěz plemene opačného pohlaví než BOB ),
Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy.
- udělení titulů nelze nárokovat
- pro získání titulu Interchampion platí ustanovení FCI
- pro získání titulu Šampion ČR platí ustanovení ČMKU

Titles:
CAJC, CAC, res.CAC, Best of Breed - BOB, Best of Breed BOS ( this title is for the opposite sex ), Club & Special winner.
- Awarding of the titles is not compulsory and cannot be
claimed.
- For obtaining the Interchampion title, the FCI provisions
apply. For obtaining the Champion CZ title, the CMKU
provisions are applicable.

Soutěže:
Nejhezčí pár psů Pes a fena jednoho plemene, kteří byli
na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina Do soutěže může chovatel
přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho
plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z
různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek)

All contests:
The most beautiful couple of dogs A male and a female
dog of a joint race that participated in the exhibition and
are in a possession of one owner.

The best breeder group A breeder may enlist into the competition min. three and at most. five dogs of one race from
his own breeding that come from different copulation (min.

a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v
majetku chovatele.
Mladý vystavovatel (Junior Handling) Tato soutěž je
užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí
se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí
ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se
může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen,
ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. V jeden výstavní den může mladý vystavovatel soutěžit pouze s jedním psem. Pravidla soutěže a systém hodnocení jsou přílohou tohoto řádu. Pořadatel je
povinen připravit čísla pro označení mladých vystavovatelů a posudkové listy pro soutěž. Originál posudkového
listu obdrží mladý vystavovatel, kopie zůstává pořadateli.

Rozdělení věkových kategorií:
1. skupina 9 - 13 let
Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten,
kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.
2. skupina 13 - 17 let
Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit
ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy
dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy
nedosáhne věku 17 let.

from two different fathers or mothers) and that have been
judged at the exhibiton. These dogs are not obliged to be in
a possession of the breeder.

Young exhibitor (Junior Handling) This competition is a
useful preparation for future exhibitors. It's a performance
of a dog which is being judged, so the quality of a performed dog is not decisive. The competitor enlists the competition in advance, however he need not to perform a dog
with whom he will participate in the competition. He can
compete even with a dog that has not been judged at the
exhibition, but always he must keep the race which is on
that very day judged. In one day the young exhibitor may
compete with one dog only. The rules as well as the system
of judging are enclosed to this document. The organizer is
obliged to prepare registration numbers of the young exhibitiors and judging lists for the competition. A young exhibitor will receive the original of the judging list , the copy
belongs to an organizer.
Age categories:
group 1) 9—13 years of age
(a competitor must reach at least one day before the day of
exhibition 9 years of age
and in the day of exhibition must not reach 13 years of age)
group 2) 13—17 years of age
(a competitor must reach at least one day before the day of
exhibition 13 years of age and in the day of exhibition must
not reach 17 years of age).

Dítě a pes Pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek
stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling).

A child and a dog For children older than 3 years and
younger than 9 years under conditions stated for the competition the Young Exhibitor (Junior Handling).

Soutěž o nejlepšího plemeníka se vypisuje pouze na
klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.

Competition of the best dog kept for breeding is organized at the specialized and club exhibitions only. The competition is opened for a breed dog at least with five descendants that were judged at the exbition. The type and quality of the breed is being judged. The breed dog is not obliged to be judged at the exhibition within a normal competition.

Soutěž o nejlepší štěně Do soutěže nastupují psi a feny
ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1

Competition of the best puppy is opened for male and
female dogs of the Puppy class awarded as Very hopeful 1

Soutěž o nejlepšího dorostence Do soutěže nastupují psi
a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1

Competition of the best junior is opened for male and
female dogs of the Junior class awarded as Very hopeful 1

Soutěž o nejlepšího veterána Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene

Competition of the best veteran is opened for the Best Veterans of the relevant race.

Dodatečné hlášení do výše uvedených soutěží v den
výstavy je možné do 9h u pořadatele.

Additional sign in the above competitions on the day of
the exhibition is possible until 9:00 !

Veterinární předpisy:
1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být
klinicky zdraví.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných
předpisů.
3. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným
očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí
EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze
dne 26.5.2003.

Veterinary regulations:
1. All dogs participating at the show must be clinically healthy.
2. The dogs must have antirabic vaccination in accordance
with the applicable laws.
3. Dogs from the Czech Republic must be equipped with a
valid vaccination record (in accordance with par. 6 of the
Veterinary Act) or with a valid Pet Passport. Dogs from the
EU member states must fulfil the conditions of the Regulation 998/2003/EC of May 26, 2003.

Všeobecná ustanovení:
– Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen 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 obou stran průkazu původu psa tak, aby z ní bylo zřejmé jméno psa,
číslo zápisu, jméno a adresa majitele, případně spolumajitelů, a jména rodičů psa.

Přijetí psa na výstavu bude nejpozději 10 dnů před výstavou potvrzeno vstupním listem s uvedením dne, kdy
bude pes posuzován. Neobdrží-li vystavovatel vstupní
list v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky na sekretariátu výstavy.
– Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI,
ČMKU a barevné rázy se posuzují dle ustanovení FCI.
– 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.
- Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. doublehandling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem
(například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání
na psa apod.). Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa z posuzování.
- Psi v kruhu nesmí být při posuzování postaveni „face
to face“ (obličejovými partiemi proti sobě) - viz cirkulář
FCI 86/210
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení
výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí
být podán písemně současně se složením jistiny 1200,- Kč
ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování. Nebude-li
protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Na protest podaný později nebude brán zřetel.

General regulations:
– The show is accessible to males and females of all breeds
registered in FCI-recognized studbooks, which reach the
age required for the entry into the class on the show day.
– Each application form must be accompanied by a copy of
the pedigree, from which name of the dog, its registration
number, name and address of the owner or co-owners and
names of dame and sire of the dog can be recognized.
– The admission of the dog to the show will be confirmed
in writing at latest ten days before the show. If the owner
does not receive the confirmation in time, he should check
the entry by e-mail or phone.
– Judging in the show is conducted in accordance with the
FCI and CMKU show regulations; colour varieties are judged according to the regulations of FCI.
– The changes in the exterieur of a dog performed by
lacquer use, powdering, colouring of the hair and basic
treatment by trimming and long-term tying of the dogs on
trimming tables are forbidden. Individuals with cropped
ears are not accepted as well.
– During the show, the owners ensure that there are no
injuries of dogs or persons. Free running of the dogs within
the show grounds is forbidden.
– The organizer of the show is not responsible for any damage caused by a dog or an exhibitor, nor for a death or a
loss of a dog.
– The dogs having obtained the BOB title are bound to participate in final contests.
– Non-participation on the show whatever the reason does
not lay ground for reimbursement of the entry fee. In case
of the show not taking place from objective reasons (force
majeure), the entry fees will be used to cover the expenses.
– The sale of the puppies within the show grounds is forbidden.
– By submitting the application form, the exhibitor agrees
with publishing of his address in the show catalogue.
– By submitting the application form, the exhibitor bindingly accepts all the FCI show regulations, the ČMKU
show regulations, the rules and regulations stated in this
leaflet, and the instructions of the show committee.
- Loud cheering of the dogs from behind the circle (the so
called double-handling) is prohibited. Trying to get the
attention of the dogs from outside of the ring by other
means (for example: by use of whistles, toys, food, etc. ...)
is also prohibited. Violation of this rule may result in
disqualification of the dog from the assessment.
- Dogs cannot be exhibited face to face to each other
(facial parts against each other) - see FCI circular 86/210
Complaints:
A complaint against the decision of a judge is not admissible. A complaint can be lodged solely for formal reasons
of breach of show regulations and propositions. The complaint must be submitted in writing, together with lodging
the deposit of 1200 CZK, before the end of judging in the
rings. If the complaint is found to be unjustified, this deposit will be handed over to the organiser.
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