Klub pyrenejských plemen si vás dovoluje
pozvat na klubovou výstavu se zadáváním
titulu CAC.

Rozhodčí: Elena Vespa (IT)
Zdenka Jílková (CZ)
KLUBOVÁ VÝSTAVA Klubu pyrenejských plemen se zadáváním titulu
CAC pro plemena pyrenejský horský pes, pyrenejský mastin,
pyrenejský ovčák a katalánský ovčák
16. 10. 2021, Penzion Kadlcův Mlýn, Brno
UZÁVĚRKA I. - 20. 9. 2021, II. – 30. 9. 2021
Tituly:
CAJC-ČR, Nejlepší mladý jedinec - BOJ, BIS junior, CAC-ČR, Res.CAC-ČR, Nejlepší veterá n - BOV, Vítěz
plemene - BOB, Nejlepší z opačného pohlaví - BOS, BIS
Soutěže:
Dítě a pes, Nejlepší chovatelská skupina, Nejhezčí pá r psů , Nejlepší plemeník
Rozhodčí:
Elena Vespa (IT)
pyrenejský horský pes
Zdenka Jílková (CZ)
pyrenejský ovčá k s dlouhou a krá tkou srstí v obličeji, katalá nský ovčá k,
pyrenejský mastin
!! Přihlašování přes dogoffice (www.dogoffice.cz) nebo emailem (vystavakpp@gmail.com )!!
Informace:
vystavakpp@gmail.com
Program:
Přejímka
Posuzová ní chovnosti
Začá tek posuzová ní
Zahá jení zá věrečných
soutěží

7:30-9:00
8:30-9:15
9:30
14:00*

*Pozn. uvedené časy se mohou měnit dle průběhu posuzování

Inzerce v katalogu:
Strana A5 – 500 Kč, 20 €
½ strany A5 – 250 Kč, 10 €
Výstavní poplatky:
Výstavní
poplatky

I. uzávěrka

II. uzávěrka

Členové klubu

1. pes
2. a další pes
Třída štěňat
Dorost
Čestná třída
Třída veteránů
Soutěže
Posouzení chovnosti

800
600
300
300
300
300
200
200

I. uzávěrka

II. uzávěrka

Nečlenové klubu

900
700
400
400
400
400
350
200

1000
800
500
500
500
500
300
400

Zahraniční
vystavovatelé *

1200
1000
600
600
600
600
400
400

€40
€35
€20
€20
€20
€20
€20
-

* Pozn. vystavovatelé ze zahraničí platí výstavní poplatky hotově v den výstavy v €.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám plemen v propozicích uvedených a zapsaných v knihách uznaných FCI nebo kteří jsou
registrováni národní organizací FCI či organizací FCI partnerskou. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání
výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Importovaní psi musí být
zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za
úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není povoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem. Změny exteriéru psa,
prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.
Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným
veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa, rovněž jedinci s kupírovanýma ušima dle Zákona na ochranu zvířat
proti týrání č. 246/1992, zejména zákona č. 77/2004 Sb.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů na výstavu.
Vystavovatel je povinen dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů pořadatelů, k čemuž se zavazují
podáním přihlášky na výstavu.
Organizátor výstavy nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky.
Pes/fena smí být zařazen pouze do jedné třídy.
Ihned po příchodu na výstavu překontrolujte správnost zařazení vašeho psa/feny do třídy podle plemene a pohlaví. Není-li
v katalogu jedinec správně zařazen vinou pořadatele, kontaktujte neprodleně výstavní kancelář.

Přeřazování jedince na výstavě z třídy do třídy jako nový požadavek vystavovatele není možné!!!
Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno nejpozději do 10 dnů před výstavou, elektronickou poštou. Pokud toto neobdržíte,
kontaktujte neprodleně organizátora výstavy.
Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.
Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jí pořádanou výstavu. O této skutečnosti je však povinen
dotčeného vystavovatele neprodleně písmeně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů – porušení výstavních předpisů a
propozic. Protest musí být podán písemně, do výstavní kanceláře, současně se složením jistiny výše dvojnásobku poplatku za 1.
psa v datu první uzávěrky, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Ceny:
Každý vystavovaný pes obdrží posudek a diplom.
Vítězové tříd, vítězové plemene, vítězové výstavy, vítězové soutěží, nejlepší pár psů a nejlepší chovatelská skupina obdrží při
závěrečném defilé věcnou cenu.

Soutěže:





Chovatelská skupina – nejméně pro tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene, pocházejících z vlastního chovu
(minimálně od dvou různých otců nebo matek), kteří byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku
chovatele.
Nejhezčí pár psů – pro psa a fenu stejného plemene v majetku jednoho majitele nebo majitelů, uvedených v průkazu
původu psa. Oba jedinci musí být posouzeni na výstavě.
Nejlepší plemeník - 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 ani nemusí být přítomen.
Dítě a pes - Pro děti starší 3 let a mladší 9 let, 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 dítě soutěžit pouze s jedním psem. Za škody způsobené psem ručí majitel vystavovaného psa.

Veterinární podmínky: Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí mít očkovací průkaz s potvrzením o
očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze v době ne kratší 21 dní a ne delší než jeden rok, resp. dle délky platnosti
vakcíny. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí mít PET PASSPORT s platným očkováním proti vzteklině a musí splňovat
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata
tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Pokyny pro vyplňování přihlášek:
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za nesprávně vyplněnou přihlášku.
Nečitelné přihlášky, přihlášky bez přiložené oboustranné fotokopie PP nebo bez přiloženého dokladu o zaplacení, nebudou přijaty.
Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes je šampion, popř. NV,KV (pro třídu vítězů), bude pes zařazen
do třídy otevřené. Přihlášky došlé po termínu II. uzávěrky nebudou přijaty a budou spolu s platbou vráceny zpět. Rozhoduje
datum doručení nikoliv odeslání přihlášky.
Fotokopie rodokmenů a šampionátů se nevrací!
Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU a těchto propozic.

Důležité upozornění!!
K řádně vyplněné přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit čitelnou oboustrannou fotokopii jeho průkazu původu a
doklad o zaplacení – platí pro všechny psy/feny přihlášené na výstavu.

Mapa:

www.kadlcuvmlyn.cz

