Dostihová dráha chrtů Kolín, z.s.
Vás srdečně zve na tradiční soutěž
KRÁSA A VÝKON MĚSTA KOLÍN 2022
Se zadáváním titulu ŠAMPION PRO KRÁSU A VÝKON

9. 7. 2022
Oblastní výstava pro skupinu FCI X. a vybraná plemena skupiny FCI V. a dlouhosrsté vipety

10. 7. 2022
DOSTIH Krása a výkon
CACT – bodovací
Titul Šampion pro krásu a výkon 2022 obdrží pes a fena v kategorii:
Mladý (jedinec může být vystavován ve Třídě Mladých nebo Mezitřídě a závodu se musí zúčastnit na
Tréninkovou kartu, kde musí mít zaznamenány splněné podmínky dle NDaCŘ pro Dostihovou licenci,
maximálně však do 24 měsíců věku).
Open (do této kategorie spadá i jedinec vystavovaný v Mezitřídě, který startuje na Dostihovou licenci).
Senior (jedinec, který dosáhl v den konání výstavy minimálně 6 let a má platnou Dostihovou licenci,
vystavován může být ve třídě otevřené, pracovní, vítězů a veteránů). Podmínkou pro udělení titulu je účast
na výstavě i dostihu.
Při rovnosti bodů u 2 a více jedinců rozhoduje pořadí v dostihu.
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Přihlášky na výstavu:
Uzávěrka:
Rozhodčí výstavu:
Adresa:
Program:

pouze online DogOffice (www.dogoffice.cz)
26. 6. 2022
Zdena Jílková
GPS 50°2'51"N 15°11'5"E, areál dostihové dráhy Kolín
Přejímka psů:
od 8:30
Posuzování v kruhu: 9:30 – 13:30 hod.
Soutěže:
14:00 hod.

Výstavní podmínky: Výstava probíhá podle výstavního řádu ČMKU.
Veterinární podmínky: Platný očkovací průkaz či Pet pas. Pes musí být v imunitě proti vzteklině.
Rozdělení do tříd:
Třída
Štěňat

Věk
4 – 6 měsíců

Třída
Otevřená

Věk
Od 15 měsíců

Dorostu
6 – 9 měsíců
Pracovní
Od 15 měsíců; *1
Mladých
9 – 18 měsíců
Vítězů
Od 15 měsíců; *2
Mezitřída
15 – 24 měsíců
Veteránů
Od 8 let
*1 Nutno doložit kopii Mezinárodního certifikátu pro třídu pracovní FCI X a kopii Národního certifikátu pro
třídu pracovní FCI V
*2 Nutno doložit kopii diplomu Šampionu, Interchampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální
výstavy.
Pes ve spolumajitelství nemůže být hlášen jako druhý a další pes za zvýhodněnou cenu i přesto, že jedním z
jeho majitelů je osoba uvedená jako majitel psa hlášeného jako prvního. Bude na něj vždy pohlíženo jako na
psa jiného majitele. Jedinou vyjímkou je hlášení tohoto psa do soutěže nejlepších párů. Spolumajitelství musí
být uvedeno v PP.
Výstavní poplatky:
První pes:
600,-Kč
Druhý a další pes
550,- Kč
Třída veteránů
300,- Kč
Třída štěně a dorost
100,- Kč
Soutěže
100,- Kč
Dostihová dráha chrtů Kolín, z.s. Číslo účtu: 2600063223/2010
Variabilní symbol se vygeneruje v Dogoffice, Specifický symbol je vaše telefonní číslo.
Tituly pro oblastní výstavu:
Vítěz třídy, Oblastní vítěz (nastupují všichni vítězové tříd z mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů psi a feny
zvlášť),
Soutěže pro Oblastní výstavu:
Dítě a pes (děti 3-9 let), Nejhezčí pár, Nejlepší chovatelská skupina – zpoplatněné.
Nejlepší štěně (nastupují všichni jedinci s VN1), Nejlepší dorost (nastupují všichni jedinci s VN1), Nejlepší
mladý, Nejlepší veterán, Nejlepší z třídy pracovní (nastupují všichni přihlášení ve třídě pracovní s V1), Vítěz
Kolína (nastupují všichni Oblastní vítězové pes i fena dohromady).

S sebou vezměte: Průkaz původu psa, u tř. dorostu je potvrzení o původu, Pet pas nebo očkovací průkaz dle
veterinárních podmínek.
Katalog: bude pouze online formou, uveden na webu DD Kolín, k dispozici bude v den výstavy ke stažení.
Základní informace budou na místě k dispozici.
Ceny:
Každý vystavovatel obdrží výstavní posudek a diplom.
Oblastní vítěz obdrží věcnou cenu. Vítězové soutěží obdrží věcnou cenu.
Vítěz Kolína obdrží věcnou cenu.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům plemen vyjmenovaných v propozicích a zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří v
den výstavy dosáhli požadovaného věku pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody
způsobené psem vystavovatele, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Volné pobíhání psů není povoleno. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny za polovinou březosti a kojící feny.
Dále pak jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Jsou
zakázány i postupy spojené s vyvazováním psa na stole, lakováním, barvením a pudrováním srsti psa.
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 ČMKU, těchto propozic a pokynů
výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu k čemuž se zavazují podáním přihlášky.
Vystavovatel podáním přihlášky souhlasí s uvedením adresy v katalogu výstavy.
Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakéhokoliv důvodu nemůže být důvodem k nároku na vrácení
výstavního poplatku. Pořadatel má právo odmítnout přihlášky bez udání důvodu.

