


Rozdělení tříd na Klubové výstavě KASS 

1. třída štěňat - 4 – 6 měsíců
2. třída dorostu - 6 - 9 měsíců 
3. třída mladých - 9 - 18 měsíců 
4. mezitřída - 15 - 24 měsíců
5. třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a

získaná ocenění 
6. třída pracovní - od 15 měsíců, musí být doložen předepsaný certifikát
7. třída vítězů -  od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem

šampiona,  titulem  národního  vítěze  a  titulem  klubového vítěze  nebo  vítěze  speciální  výstavy.
Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

8. třída veteránů - od 8 let.

*****************************************************************
V případě zájmu, můžete na tuto výstavu věnovat poháry, případně jiné ceny a to
jménem  Vaším,  nebo  Vaší  chovatelské  stanice  -  bude  zveřejněno  na  poháru  a  v
katalogu. Pokud máte zájem, kontaktujte 

Evu Madziovou, tel.: 603 202 322  ruthless@email.cz
*****************************************************************

Všeobecná ustanovení
Výstava je přístupná psům a fenám plemene anglický špringršpaněl zapsaných v knihách uznaných
FCI,  kteří  dosáhli  v  den  výstavy  stáří  požadovaného  pro  zapsání  do  třídy.  Pořadatel  výstavy
nezodpovídá za škody způsobené psem, nebo vystavovatelům, za úhyn psa nebo jeho ztrátu.  Volné
pobíhání psů není dovoleno.  Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí  ustanovení výstavního
řádu ČMKU. Výstavní výbor může bez udání důvodů odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují
háravé  feny,  feny ve  vyšším stupni  březosti,  kojící  feny.  V  případě,  že  by se  výstava  nekonala  z
objektivních příčin,  budou poplatky použity  k uhrazení  nákladů výstavy.  Vystavovatel  souhlasí  se
zveřejněním své adresy v katalogu.

Veterinární předpisy
Psi  chovatelů  z  ČR  musí  být  doprovázeni  očkovacím  průkazem  (dle  §  6  odst.  3  písm.  b)  zákona
166/1999  Sb.,  o  veterinární  péči  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů  v  platném  znění  -
veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí
mít platnou vakcinaci  proti  vzteklině a  potvrzení o této vakcinaci  v souladu s  § 4 odst.1,  písm.  f)
veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Protesty
Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti  porušení výstavních předpisů a propozic.  Protest
proti  rozhodnutí  rozhodčího  není  přípustný.  Protest  musí  být  podán  písemně  řediteli  výstavy,
současně  se  složením  jistiny  3.000  Kč  pouze  v  průběhu  výstavy.  Nebude-li  protest  uznán,  jistina
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Podmínky  vstupu  na  výstaviště  si  vyhrazuje  určit  provozovatel  brněnského  výstaviště  a
organizátor národní výstavy pod jehož záštitou se klubová výstava koná.
http://www.vystavaolomouc.info  www.bvv.cz 



Výstavní poplatky- uzávěrka 5.1.2021
Za prvního psa včetně katalogu 900 Kč

Za psa ve třídě veteránů, dorostu a štěňat 600 Kč

Výstavní poplatky zasílejte na klubový účet číslo 115-1878690227/0100 KB 

IBAN: CZ44 0100 0001 1518 7869 0227
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX

 Jako zprávu pro příjemce napište vaše jméno, jako variabilní symbol vaše telefonní
číslo.

Přihlášky došlé bez dokladu o zaplacení nebudou přijaty.

Adresa majitele účtu  - KASS, Jistebník 201, 742 82  Jistebník 

Po uzávěrce není možno přihlášku stornovat.

Přijetí psa na výstavu bude potvrzováno.

Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí s
tím, že může být předmětem fotografování a záznamů s tím, že pokud si to nepřeje, může

to explicitně oznámit fotografovi.

Kontaktní email: eva.madziova  @  email.cz  

Všechny aktuální informace k výstavě budou uvedeny na vstupním listu.




