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KLUB FARAONSKÝCH PSŮ
pořádá

KLUBOVOU a SPECIÁLNÍ VÝSTAVU
v letním areálu obce Rybníček, okr. Vyškov
GPS souřadnice: 49°16'18.948"N, 17°4'28.309"E
http://mapy.cz/s/7v0S

PROGRAM :
Sobota 27.8.2022
Klubová výstava faraonských psů, sicilských chrtů a podengů
Bonitace (po skončení výstavy)
Členská schůze (cca od 1600 hod)
Sobotu zakončíme zábavou pod širým nebem

Neděle 28.8.2022
Speciální výstava faraonských psů, sicilských chrtů a podengů

--------------------KLUBOVÁ VÝSTAVA
FARAONSKÝCH PSŮ, SICILSKÝCH CHRTŮ A PODENGŮ
sobota 27.8.2022
se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC, *Klubový vítěz, *Klubový vítěz mladých a
veteránů, BOB, BOJ, BOV, BIS, BIS junior
(*zadává se pouze psovi a feně v majetku člena klubu)
Rozhodčí: pan Levente Miklos, HU

--------------------SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
FARAONSKÝCH PSŮ, SICILSKÝCH CHRTŮ A PODENGŮ
neděle 28.8.2022
se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB, BOJ, BOV,
BIS, BIS junior
Rozhodčí: pan Jarmo Vuorinen, FIN

--------------------UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 5.8.2022

--------------------Místo konání: fotbalové hřiště v obci Rybníček, okr. Vyškov
Přihlášky:
Pouze přes DOG OFFICE

www.dogoffice.cz

Program výstavy pro oba dny:
Presence a veterinární přejímka ……………......…….…
Zahájení výstavy, posuzování v kruhu ………………….
Soutěže, předání cen ………….………...…...…..………

9,00 – 9,30 hod.
od 10,00 hod.
po skončení posuzování

Třídy:
věk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Štěňat ………………………………………………………….. 4 - 6 měsíců
Dorostu ………………………………………………………... 6 - 9 měsíců
Mladých ……………………………………………………….. 9 - 18 měsíců
Mezitřída ………………………………………………………. 15 - 24 měsíců
Otevřená …………………………………………………….… od 15 měsíců
Pracovní………………………………………………………… od 15 měsíců
Vítězů .…………………………………………………………. od 15 měsíců
Veteránů …………………………………………………….… 8 let a starší
Čestná .………………………………………………………… od 15 měsíců
* Mimo konkurenci (mazlíků)………………………………… od 4 měsíců
U třídy vítězů doložit fotokopií alespoň jednoho z titulů šampión, národní vítěz, klubový vítěz, vítěz
speciální výstavy, jinak bude pes zařazen do třídy otevřené. U třídy pracovní doložit certifikát ČMKU,
jinak bude pes zařazen do třídy otevřené.

* psi a feny kteří se kvůli exteriérovému nebo zdravotnímu handicapu nemohou účastnit výstav v
normální konkurenci. Tito psi a feny obdrží posudek a věcné ceny.

Soutěže:

Nejkrásnější pár, Nejlepší chovatelská skupina

Výstavní poplatky

1 výstava

- pro ČLENY Klubu:
První pes …………...............………… 900 Kč
Druhý a každý další pes …................. 800 Kč
Štěňata, dorost, veteráni, mazlíci, soutěže…. 400 Kč
- pro NEČLENY Klubu:
První pes …………...............………… 1000 Kč
Druhý a každý další pes …................. 900 Kč
Štěňata, dorost, veteráni, mazlíci, soutěže…. 500 Kč
Potřebné doklady:

obě výstavy
1600 Kč
1400 Kč
600 Kč
1800 Kč
1600 Kč
800 Kč

Průkaz původu. Platný očkovací průkaz či Petpas. Pes musí být v
imunitě proti vzteklině a dalším přenosným chorobám zvířat, podle
platných předpisů.

Povinnosti vystavovatele: Viditelné označení katalogovým číslem. Nastoupit včas do kruhu.
Řídit se pokyny pořadatelů. Setrvat ve výstavním areálu do skončení
posuzování, přehlídky vítězů a předání cen.

Výstavní řád:

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního
výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. Protest proti rozhodnutí
rozhodčího není přípustný. Protestovat lze z formálních důvodů (porušení
výstavních předpisů a propozic), a to pouze v průběhu výstavy, písemně
a se současným složením zálohy 500,- Kč.

Výstavní výbor si vyhrazuje právo odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu.
Ručení za škody:

Pořadatelé neodpovídají za nehody nebo nemoci, které postihly
účastníky akce nebo jejich psy, nebo které sami nebo jejich psi během
akce způsobili.

Platby:
Poplatky odešlete převodem na účet Klubu,
číslo účtu: 2601702074 / 2010
var. symbol dle Dogoffice
specifický symbol – vaše telefonní číslo
IBAN: CZ38 2010 0000 0026 0170 2074
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

CENY
Každý přihlášený obdrží pozornost od sponzora akce firmy Calibra
( www.mojecalibra.cz )
Kluboví vítězové, BOB, BOS, BOV, BOJ, BIS a J-BIS – ceny od sponzora akce firma
Calibra
Vítězové tříd + res. CAC, KV, BOB, BOS, BOV, BOJ, BIS a J-BIS – pohár / kokarda

OBČERSTVENÍ
Občerstvení – kiosek v místě konání, omezený sortiment.
Občerstvení (1 jídlo / přihlášený pes) je v ceně přihlášky.

UBYTOVÁNÍ
V místě je možné stanovat a kempovat. Sociální zařízení bude k dispozici.

Veškeré informace na kontaktu:
Radka Nevěčná, tel.: 605 841 679, e-mail: faraonklub@seznam.cz

SPONZOR AKCE

www.mojecalibra.cz

Covid opatření
účastníci jsou povinni dodržovat vládní nařízení platné
v den konání akce

PHARAOH HOUND CLUB OF CZECH REPUBLIC
Invites you to

CLUB AND SPECIALTY SHOW
Held in summer camp of village Rybníček, province Vyškov
GPS: 49°16'18.948"N, 17°4'28.309"E
http://mapy.cz/s/7v0S

PROGRAM :
Saturday 27.8.2022
Club show of Mediterranean breeds (Pharaoh hounds, cirneco dell Etna,
all breeds of FCI registered podencos)
For club members: Bonitation / (after the show)
Meeting of members (from app. 1600 )
Saturday will be finnished with open air party

Sunday 28.8.2022
Specialty show of Mediterranean breeds (Pharaoh hounds, cirneco dell
Etna, all breeds of FCI registered podencos)
--------------------CLUB SHOW
OF PHARAOH HOUNDS, CIRNECO DELL´ETNA AND PODENCOS
Saturday 27.8.2022
With tittles CAJC, CAC, res. CAC, *Club winner, *Junior Club winner*, *Veteran club
winner*, BOB, BOJ, BOV, BIS, BIS junior
(*can be given only to male or female in ownership of kennel club member)
Judge: Mr. Miklos Levente, HU

--------------------SPECIALTY SHOW
OF PHARAOH HOUNDS, CIRNECO DELL´ETNA AND PODENCOS
Sunday 28.8.2022
With tittles CAJC, CAC, res. CAC, Specialty winner, BOB, BOJ, BOV, BIS, BIS junior
Judge: Mr. Jarmo Vuorinen, FIN (Scheik´s knl)

--------------------ENTRY DEADLINE: 5.8.2022

--------------------LOCATION OF THE SHOW:

Entries:
Only via DOG OFFICE

football field in village Rybníček, province Vyškov
Czech republic

www.dogoffice.cz

Program of the show for both show days:
presentation and veterinary inspection……………......…….…
9,00 – 9,30 a.m.
Beginning of the show, judging zování v kruhu ………………….
from 10,00 a.m.
Final competitions, prizes ………….………...…...…..……… after end of judging
Show classes:
age
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Baby ………………………………………………………….. 4 - 6 months
Puppy ………………………………………………………...
6 - 9 months
Junior ………………………………………………………..
9 – 18 months
Intermmediate ………………………………………………… 15 - 24 months
Open …………………………………………………….…….. from 15 months
Working ………………………………………………………… from 15 months
Winners .………………………………………………………….from 15 months
Veterans …………………………………………………….… from 8 years
Honour .………………………………………………………… from 15 months
* Pet (out of competition) …………………………………
from 4 months
For entering winners class its neccessary to provide at least one of the tittles: national or international
champion, national winner, club winner, specialty winner. In case of missing certificate providing one of
tittles above the dog will be automatically entered to open classs.
Working class – owner have to provide certificate neccessary for working class

* pet class – for males and females who cannot compete in regular classes due to exterior or
health handicap. Those dogs will receive a critique and material prizes.
Final competitions:

Entry fees:

Best couple, Breeders group, BIS, BIS Junior

1 show

- for CLUB members:
- First dog ………….........................………… 900 Kč / 38 EUR
Second and every additional dog ................. 800 Kč / 34 EUR
Baby, puppy, veterans, pet class, competitions …..…. 400 Kč / 18 EUR
- for NON-CLUB members:
First dog …………..........................………… 1000 Kč / 42 EUR
Second and every additional dog ................. 900 Kč / 38 EUR
Baby, puppy, veterans, pet class, competitions ….…. 500 Kč / 22 EUR

2 shows
1600 Kč / 68 EUR
1400 Kč / 60 EUR
600 Kč / 26 EUR
1800 Kč / 76 EUR
1600 Kč / 68 EUR
800 Kč / 34 EUR

Required documents: FCI Pedigree. Valid Petpass with vaccination. The dog must be vacined
against rabies and other communicable animal diseases, according to
current regulations.

Obligations of the exhibitor: Visible marking by catalog number. Join the ring in time. Follow the
instructions of the organizers. Remain in the exhibition area until the end
of the judging, the winners' show and the award ceremony.

Exhibition Rules: Unless otherwise stated in the regulations, the provisions of the FCI International
Exhibition Rules and the CMKU Exhibition Rules apply. Protest against
the judge´s decision is not allowed. It is possible to protest for formal
reasons (violation of exhibition regulations and propositions), and only
during the exhibition, in writing and with a current deposit of CZK 500.

The Exhibition Committee reserves the right to refuse to accept the application without
giving a reason.
Liability for damages: The organizers are not responsible for accidents or illnesses that affected
the participants or their dogs, or which they or their dogs caused during
the event.

Payments:
Please kinly send the entry fees to bank account of the Pharaoh hound club:
Account Nr.: 2601702074 / 2010
var. symbol up to Dogoffice
specific symbol – your phone number
IBAN: CZ38 2010 0000 0026 0170 2074
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

PRIZES
Each entrant will receive gift from the event sponsor Calibra ( www.mojecalibra.cz )
Club winners, BOB, BOS, BOV, BOJ, BIS and J-BIS – prizes from sponsor of the
event Calibra
Class winners + res. CAC, KV, BOB, BOS, BOV, BOJ, BIS a J-BIS – cup / rossette

REFRESHMENT
Refreshments - kiosk at the venue, limited assortment.
Refreshments (1 meal / registered dog) are included in the application price.

ACCOMODATION
Its possible to camp on the place of the show. Sanitary facilities will be available.

All additional informations:
Radka Nevěčná - e-mail: faraonklub@seznam.cz

SPONSOR OF THIS SHOW

www.mojecalibra.cz

Covid restrictions
Participants are obliged to comply with applicable
government regulations
on the day of the event

