Českomoravská kynologická unie, člen FCI, Kynologická jednota ČR
a Sportovní klub Pejskaři Týn nad Vltavou, zs.
Pořádají

XIII. KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ VŠECH PLEMEN VČETNĚ NO
TERMÍN KONÁNÍ:

neděle 14. srpna 2022

MÍSTO KONÁNÍ:

Týn nad Vltavou, hřiště u hřbitova vedle stadionu a sportovní haly ČEZ

UZÁVĚRKY

1. uzávěrka: 20. 6. 2022
2. uzávěrka: 15. 7. 2022

Výstava se bude konat
dle aktuálních vládních
opatření !!
Přejímka psů
Posuzování v kruzích.

PROGRAM:

8,00 - 9,00 hod.
9,15 - 13,00 hod

VETER. PODMÍNKY: všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni
pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu
s par. 4 odst. 1, písm.f/ veterinárního zákona a být v imunitě proti psince,parvoviroze a leptospiroze. Psi
pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata
a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 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.
ROZDĚLENÍ DO TŘÍD:
Pro zařazení do třídy je rozhodující stáří v den výstavy!
Třída štěňat
Třída dorostu
Třída mladých
Mezitřída
Třída otevřená
Třída vítězů
Třída pracovní
Třída čestná

4 - 6 měsíců
6 - 9 měsíců
9 - 18 měsíců
15 - 24 měsíců
nad 15 měsíců
nad 15 měsíců s titulem Národní vítěz,Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy,
nár. nebo mezinár. Champion FCI (nutno doložit fotokopii diplomu l)
od 15 měsíců - nutno doložit fotokopii certifikátu Třída veteránů od 8 roků
od 15 měsíců s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, Titulem
Národního, Klubového vítěze, Vítěze spec. výstavy apod. dle výst. řádu
v platném znění

TITULY: (tituly nejsou nárokové)
Vítěz třídy

bude zadáván ve všech třídách bez ohledu na počet přihlášených
psů, oceněných známkou Vl, mimo třídu štěňat a dorostu

Krajský vítěz
SOUTĚŽE:

může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd
z mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů
Pozor: vítěz čestné třídy se neúčastní soutěže o titul Krajský vítěz l!

Mladý vystavovatel

věkové kategorie:

1. skupina 9-13 let
2. skupina 13-17 let

Soutěží se i se psem, který nebyl na výstavě posouzen,ale vždy s plemenem, které je v daný den posuzováno. Pes musí být zapsán do některé z plemenných knih států FCI. Hodnotí se před vedení psa, není důležitá
jeho kvalita.
Pozor !! Z důvodu bezpečnosti prosíme zvážit přiměřenou velikost psa k dítěti. Dále prosíme, do přihlášky
v soutěžích kategorie junior handlingů I. ,ll. uveřejnit celé datum narození dítěte!
Důvodem je správné zařazení do příslušných věkových kategorií I ! !
Vítěz „Malé Krajské národní ceny“ do soutěže nastupují jedinci národního plemene, kteří byli na výstavě
posouzeni .
Přehlídka vítězů čestných tříd do soutěže nastoupí psi a feny z oceněním Výborný 1.
Nejlepší štěně do soutěže nastupují všichni psi a feny ze třídy štěňat posouzeni známkou Velmi nadějný 1
Nejlepší dorost do soutěže nastupují všichni psi a feny ze třídy dorostu posouzení známkou Velmi nadějný 1
Nejlepší mladý pes
Nejlepší mladá fena
Nejlepší veterán

do soutěže nastupují všichni psi s titulem Vítězové třídy mladých
do soutěže nastupují feny s titulem Vítězové třídy mladých
do soutěže nastupují všichni psi a feny ze třídy veteránů posouzeni
známkou Výborný 1

Nejlepší chov. skupina do soutěže se může přihlásit chovatel, z jehož chovu byli na výstavěposouzeni
nejméně tři jedinci pocházející ze spojení nejméně po třech rodičích, to je nejméně dvě matky a jeden otec
nebo dva otcové a jedna matka.
Nejlepší pár

do této soutěže nastupují pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě
posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

Nejlepší pes
skupiny FCI o titul soutěží všichni Krajští vítězové, psi a feny.
Vítěz Vltavotýnské výstavy: nastupují všichni vítězové skupin FCI + vítěz ze Sk. neuznaných.
CENY:
Každý vystavovatel obdrží posudek a diplom. Krajští vítězové obdrží pohár, pes i fena/, ten bude předán při
účasti v závěrečných soutěžích. Vítězové tříd obdrží cenu ve výstavní kanceláři během výstavy. Vítězové
závěrečných soutěží obdrží věcnou cenu. Vítěz vltavotýnské výstavy obdrží věcnou cenu a POHÁR STAROSTY Města Týna nad Vltavou.
DODATEČNÉ HLÁŠENÍ DO VÝSE UVEDENÝCH SOUTÉŽÍ V DENVÝSTAVY NENÍ MOŽNÉ !!!!!

PROTESTY A DALŠÍ PODMÍNKY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný!!! Protestovat lze pouze z formálních důvodů, a to
písemně pouze během výstavy do skončení posuzování v kruzích, ve výstavní kanceláři současně se
složením jistiny ve výší 1000,- Kč, která při rozhodnutí v neprospěch vystavovatele propadne.
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:
Průkaz původu, očkovací průkaz a výkonnostní průkaz.
VÝSTAVNÍ POPLATKY V Kč:
l. uzávěrka

2. uzávěrka

1. pes

500 Kč

600 Kč

druhý a další pes

400 Kč

500 Kč

štěňata,dorost, veteráni,
tř, čestná

300 Kč

400 Kč

soutěže

250 Kč

250 Kč

Poplatky můžete hradit poštovní složenkou, bankovním převodem nebo vkladem na účet :
ČSOB Týn nad Vltavou č.ú. 242550398/0300 do zprávy pro příjemce napište své telefonní číslo / číslo
mobilu či pevné linky/
Velmi důležité pro rychlou identifikaci platby!!! Vyhnete se případným nedorozuměním.
Pozor!!! Upozorňujeme, že pokud nebude identifikována platba, např.proto, že nebyla poslána přihláška,
neručíme za zveřejnění v katalogu a možnost zúčastnit se výstavy !
INZERCE:
Chovatelská inzerce

1 strana A5 600 Kč další strana A5 300 Kč

Podnikatelská inzerce

smluvně (předchozí domluva na tel. čísle:
603 788 090)

UZÁVĚRKA INZERCE:

7. července 2022

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaným v knihách uznaných FC', kteří dosáhli v den
výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsání v českých plemenných
knihách.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem vystavovatele, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny a jedinci s operativním nebo jiným
veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriéru psa lakováním, pudrováním,
tonováním srsti a základní úprava trimováním s vyvazováním na stole jsou zakázány.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic
a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém prostoru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.
Vystavovatelé jsou povinni respektovat zákon 246/92 na ochranu zvířat v platném znění.
Případné pokyny budou součástí vstupního listu.
PARKOVNÉ ZDARMA!! VSTUPNÉ ZDARMA!!! /nezaměňovat se startovným/
Jedná se o to, že přijet může celá rodina, aniž by platila vstupné nebo parkovné !!

NÁVRH ROZHODČÍCH:
bude zveřejněn během května 2022 na FB a na našich webových stránkách.
KONTAKTNÍADRESA:
Dana Lukášková
Zadní Podskalí 309
Týn nad Vltavou 375 0l
tel.: 607 932 341, skptynnvlt@seznam.cz
http://sportovni-klub-peiskari.webnode.cz/
Přihlášky přijímáme POUZE prostřednictvím systému — Dogoﬃce — www.dogoﬃce.cz l!!!
Vyjímečně přijímáme i papírové přihlášky — na adresu:
Dana Lukášková
Zadní Podskalí 309
Týn nad Vltavou 375 0l

