KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ,
HONIČŮ, z.s.

Propozice CZ 2 – 10
Invitation EN 11 – 18

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ,
HONIČŮ, z.s.

PROPOZICE
KLUBOVÁ VÝSTAVA
SE ZADÁVÁNÍM TITULŮ CAJC, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH A KLUBOVÝ VÍTĚZ

V SOBOTU 4. ČERVNA 2022

KLUBOVÁ VÝSTAVA
SE ZADÁVÁNÍM TITULŮ CAJC, CAC, NEJLEPŠÍ DOSPĚLÝ PLEMENE

V NEDĚLI 5. ČERVNA 2022
TÁBOR, ATC KNÍŽECÍ RYBNÍK - WWW.KNIZECIRYBNIK.CZ

Rozhodčí sobotní výstavy
Milovoje Uroševic (SRB)

Rozhodčí nedělní výstavy
Csaba Zsolt Lokodi (ROM)
Změna rozhodčích vyhrazena pro obě výstavy.

Vystavovaná plemena
Všechna plemena zastřešená Klubem chovatelů honičů.
Seznam plemen je na webových stránkách klubu www.klubhonicu.com

Výstavní výbor

Ředitel výstav

Kateřina Burdová
Iva Černohubová
Petr Braunstein

Karel Čáp

Uzávěrka
Termín 1. uzávěrky je 2. května 2022
Termín 2. uzávěrky je 13. května 2022
Počty přihlášených jedinců po první a druhé uzávěrce budou zveřejněny na klubových stránkách.

Program výstav
08:00 – 08:45
08:45 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00

Přejímka psů (bude prováděna kontrola čipu nebo tetování)
Zahájení klubové výstavy
Posuzování ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene, předávání cen
Přestávka na občerstvení, oběd
Posuzování ve výstavním kruhu v rámci závěrečných soutěží, předávání cen
Ukončení klubové výstavy

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu s výjimkou ranní přejímky psů.

Třídy
Třída štěňat
4 - 6 měsíců věku.
Třída dorostu
6 – 9 měsíců věku.
Třída mladých
9 – 18 měsíců věku.
Mezitřída
15 – 24 měsíců věku, psi a feny bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění.
Třída otevřená
od 15 měsíců věku, psi a feny bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění.
Třída pracovní
od 15 měsíců věku, psi a feny s uznanou zkouškou z výkonu.
Doklad (fotokopii) certifikátu je nutno připojit k přihlášce.
Třída vítězů
od 15 měsíců věku, psi a feny s uznaným titulem mezinárodního nebo národního šampióna
členských států FCI, titulem Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz,
Světový vítěz. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
Doklad (fotokopii) titulu je nutno připojit k přihlášce.
Třída čestná
od 15 měsíců věku, psy a feny s uznaným titulem mezinárodního nebo národního šampióna
členských států FCI, titulem Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz,
Světový vítěz bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 na Klubové výstavě
postupuje do soutěže o Vítěze plemene (BOB) a Nejlepší z opačného pohlaví (BOS).
Doklad (fotokopii) titulu je nutno připojit k přihlášce.
Třída veteránů
od 8 let věku. Nezadává se CAC.
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, nejpozději do termínu druhé
uzávěrky.
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu
hlášeného jedince.
Pokud nebudou řádně doloženy tituly pro vstup do třídy vítězů nebo certifikát o absolvování
předepsané zkoušky pro třídu pracovní, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Tituly zadávané v rámci hodnocení plemene
CAJC
Může být zadán psovi a feně oceněných ve třídě mladých známkou výborná 1. CAJC není nárokový
titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince.
CAC
Čekatelství šampionátu krásy ČR se zadává psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, třídě otevřené,
pracovní a vítězů. Může být zadán psovi a feně oceněným známkou výborný 1. CAC není nárokový
titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince.
Res. CAC
Jedincům, oceněným známkou výborný 2 může rozhodčí udělit res. CAC. Reservní CAC se uděluje
zvlášť psům a fenám v mezitřídě, třídách otevřené, pracovní a vítězů, a to jen při mimořádných
kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný
známkou výborný 1. Pokud na výstavě získá CAC ČR jedinec, který má již dříve potvrzený titul Český
šampión, je přiznán CAC jedinci, který ve stejné třídě obdržel res. CAC. Potvrzení titulu si ověří majitel
jedince oceněného res. CAC na sekretariátu ČMKU.
Klubový vítěz mladých (na sobotní výstavě)
Psi a feny zvlášť. Pes a fena, kteří ve třídě mladých byli oceněni známkou výborný 1 CAJC. Titul může
získat i pes nebo fena v majetku nečlena KCHH.
Klubový vítěz (na sobotní výstavě)
Psi a feny zvlášť. Pes a fena, kteří byli v mezitřídě, v třídách otevřené, pracovní a vítězů oceněni
známkou výborný 1
CAC. Titul může získat i pes nebo fena v majetku nečlena KCHH.
Nejlepší dospělý plemene (na nedělní výstavě)
Psi a feny zvlášť. Pes a fena, kteří byli ve třídách mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů oceněni
známkou výborný 1 CAC.
Nejlepší mladý plemene (Best of Juniors - BOJ)
O tento titul soutěží nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců
plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.
Nejlepší veterán plemene (Best of Veterans – BOV)
O tento titul soutěží nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene,
kteří obdrželi hodnocení výborný 1 ve třídě veteránů. Počet titulů BOV v plemeni je stejný jako počet
titulů BOB.
Vítěz plemene (Best of Breed - BOB)
O tento titul soutěží Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (na sobotní
výstavě Klubový vítěz, na nedělní výstavě Nejlepší dospělý plemene), nejlepší veterán plemene
(BOV) a výborný 1 z třídy čestné.
Nejlepší z opačného pohlaví (Best of Opposite SEX - BOS)
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes nebo fena (BOJ), nejlepší veterán pes nebo fena (BOV),
výborný 1 z třídy čestné a nejlepší dospělý jedinec pes nebo fena (na sobotní výstavě Klubový vítěz,
na nedělní výstavě Nejlepší dospělý plemene) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul
BOB.

Odpolední soutěže
Dítě a pes
Soutěž se psem, který musí být z jednoho posuzovaných plemen, ale nemusí být na výstavě
posouzen.
Nehodnotí se kvalita psa.
I.
kategorie 4 - 9 let
Hodnotí se vztah dítěte k psovi.
II.
kategorie 9 - 13 let
Hodnotí se předvádění psa.
III.
kategorie 13 - 17 let
Hodnotí se předvádění psa.
Nejhezčí pár psů
Pes a fena stejného plemene, posouzeni na výstavě, v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene
pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo
matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
V den konání výstavy již nebude možné se přihlásit do soutěží.

Tituly zadávané v rámci závěrečných soutěží
Nejlepší štěně výstavy (BIS Baby)
O tento titul soutěží psi a feny, kteří obdrželi ocenění „Velmi nadějný 1“ ve třídách štěňat.
Nejlepší dorostenec výstavy (BIS Puppy)
O tento titul soutěží psi a feny, kteří obdrželi ocenění „Velmi nadějný 1“ ve třídách dorostu.
Juniorský vítěz výstavy (Junior BIS - JBIS)
O tento titul soutěží Nejlepší mladý plemene (BOJ).
Nejlepší veterán výstavy (BIS Veteran)
O tento titul soutěží Nejlepší veterán plemene (BOV).
Nejlepší pes z pracovní třídy (BIS Working Class)
O tento titul soutěží psi všech plemen, kteří ve třídě pracovní obdrželi hodnocení „Výborný 1, CAC“.
Nejlepší pes z čestné třídy (BIS Honorable Class)
O tento titul soutěží psi všech plemen, kteří ve třídě čestné obdrželi hodnocení „Výborný 1“.
Vítěz výstavy (Best in Show - BIS)
O tento titul soutěží všichni jedinci s titulem BOB (Vítěz plemene).

Veterinární předpisy
Psi musí být klinicky zdraví. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem
(dle § 6 veterinárního zákona) obsahujícím záznam o očkování, ze kterého vyplývá, že je pes v
imunitě proti vzteklině, psince a parvoviróze. 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.

Všeobecná ustanovení
Na výstavě se posuzuje dle výstavního řádu ČMKU. Výstava je přípustná psům a fenám zapsaným v
uznaných plemenných knihách členských států FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž průkazy
původu FCI uznává. Vystavovatel odpovídá za všechny škody způsobené psem. Pořadatel nepřebírá
žádnou odpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody, které vzniknou onemocněním,
úhynem nebo ztrátou psa.
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar.
Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno
je pouze stříhání, trimování česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím
stole na delší dobu, než je nezbytné pro úpravu. Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. doublehandling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným
způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.).
Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci, na nichž
byl proveden chirurgický zákrok za účelem odstranění vady exteriéru či nedostatků. Prodej štěňat
na výstavě je zakázán.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k úhradě nákladů
výstavy. Podáním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním svojí adresy v katalogu.
Vystavovatel svým podpisem přihlášky stvrzuje, že je spolu/majitelem přihlášeného psa a v případě
pochybností organizátora toto na vyzvání prokáže předložením dokladů kdykoliv před výstavou
anebo v jejím průběhu. Dále se zavazuje dodržovat výstavní řád ČMKU, tyto propozice a dbát pokynů
pořadatelů.

Hlavní cena výstavního víkendu 2022
Týdenní zájezd pro dvě osoby do Chorvatska
na ostrov CRES v roce 2022.
O tuto cenu soutěží psi, kteří získali v sobotu nebo v neděli tituly:
BIS Baby
BIS Puppy
BIS Junior
BIS Veterán
BIS Pracovní třída
BIS Čestná třída
BIS – vítěz sobotní výstavy
BIS – vítěz nedělní výstavy

Podmínkou účasti v soutěži o hlavní cenu je
členství majitele psa v KCHH a přihláška psa na obě výstavy!!!

Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů
proti porušení výstavních předpisů a propozic.
Protest musí být podán písemně protestní komisi, současně se složením jistiny 1 500,- Kč, do
skončení posuzování.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Jmenné složení protestní komice bude uvedeno v katalogu výstavy.

Přihlášky
Přihlašování na výstavu probíhá prostřednictvím portálu DOGOFFICE – https://dogoffice.cz
Přijetí přihlášky bude potvrzeno písemně nebo zasláním e-mailu cca týden před výstavou.
Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky, pokud neodpovídá výstavním předpisům. Pokud
přihláška nebude obsahovat všechny požadované údaje (kopie dokumentů opravňujících k
zařazení do třídy pracovní či vítězů), nebo údaje nebudou odpovídat zařazení do příslušné třídy,
bude pes zařazen do třídy otevřené.

Výstavní poplatky
Výstavní poplatky v plné výši plaťte složenkou typu A, nebo převodem z účtu.
Číslo účtu: 2802130121 / 2010
Adresa majitele účtu: Klub chovatelů honičů z.s., Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice.
Variabilní symbol – je přidělen po vyplnění přihlášky na DOGOFFICE.CZ
Specifický symbol - číslo Vašeho mobilního telefonu.
Výstavní poplatek musí být zaplacen před podáním přihlášky, kopii ústřižku složenky nebo
bankovního příkazu připojte k přihlášce, jinak přihlášky nebudou akceptovány!!!
Doplatek za změnu třídy (mezi uzávěrkami) musí být zaplacen do termínu 2. uzávěrky, jinak
změna třídy nebude akceptována!!!

Třída štěňat a dorostu
Třída veteránů a čestná

1. uzávěrka – 2.5.2022
Jedna výstava
Obě výstavy
400,600,650,1 100,-

2. uzávěrka – 13.5.2022
Jedna výstava
Obě výstavy
700,1 200,1 000,1 700,-

První pes
Druhý pes
Každý další pes

800,650,550,-

1 400,1 100,900,-

1 250,1 000,800,-

2 300,1 700,1 300,-

Dítě a pes I. - III. Kategorie
Nejhezčí pár psů
Nejlepší chovatelská skupina

200,500,500,-

300,700,700,-

400,700,700,-

700,1 100,1 100,-

Změna třídy (mezi uzávěrkami)

250,- Kč (za každého psa)

Mapa

TADY

https://goo.gl/maps/7qLqgLUtQXo

Ubytování
Autokempink, hotel, restaurace
ATC Knížecí Rybník 399
391 56 Tábor - Měšice
Telefon: +420 380 421 621
Mobil: +420 606 823 746
http://www.knizecirybnik.cz

Promo-video: https://youtu.be/XQj5pC1aUFc

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ,
HONIČŮ, z.s.

INVITATION
SCENTHOUND CLUB SHOW
WITH AWARDING TITLES CAJC, CAC, CLUB JUNIOR WINNER AND CLUB WINNER

ON SATURDAY 4TH JUNE 2022

SCENTH
SCENTHOUND CLUB SHOW
WITH AWARDING TITLES CAJC, CAC, WINNER OF CLUB SHOW

ON SUNDAY 5TH JUNE 2022
AUTOCAMPING KNÍŽECÍ RYBNÍK- NEAR TÁBOR IN SOUTH BOHEMIA
WWW.KNIZECIRYBNIK.CZ

Judges of Saturday show
Milovoje Uroševic (Serbia)

Judges of Sunday show
Csaba Zsolt Lokodi (Romania)
Change of judges reserved

Shows are opened for scenthound breed
organised under Hound Club CZ
List of breeds is on club home page: www.klubhonicu.com

Show comitee

Show Director

Kateřina Burdová
Iva Černohubová
Petr Braunstein

Karel Čáp

Closing dates /deadlines:
1st deadline 2nd May 2022
2nd deadline 13th May 2022

Programme
08:00 – 08:45
08:45 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00

Admission of dogs
(including chip or tatoo control)
Opening the show
Ring judging
Lunch break
Honour ring, competitions
End of the show

Change of programme reserved, with exception of admission of dogs.

Classes
Baby class
From 4 to 6 months
Puppy class
From 6 to 9 months
Young class
From 9 to 18 months
Intermediate class
From 15 to 24 months
Open class
From 15 months, with no respect to previous titles and/or working exams
Working class
From 15 months, the entry form must be accompanied by a copy of the FCI compulsory certificate
containing the confirmation -by the member country in which the holder and/or owner has his
permanent place of residence- that the dog has passed the test as well as details about this test.
Winner class
From 15 months, To enter a dog in Winner Class, one of the following titles must have been
confirmed by the day of the official closing date of entries; proof of this, by copy, must be
enclosed with the entry form: International Champion of the FCI, National Champion of FCI
member country, National Winner, Winner of Special Scenthound Show, Club Winner KCHH
Veteran class
From 8 years, no CAC is given.
Honour class
From 15 months, for dogs with confirmed titles international Campion(CIB), National Champion,
Club Winner, National Winner, Special Scenthound Show Winner, European Winner or World
Winner. Only qualification and placing in this class, no certificate CAC is given. Excellent 1
compete for Best of breed (BOB) and Best of opposite sex (BOS).
The decisive date in respect of age is the day the dog is shown. Another conditions have to be
confirmed in the day of sending the entry form.
A copy of the pedigree has to be attached to the application.
Unless a photocopy of proper document (the examination certificate or Championship or
Winner Certificate for the winner or honour class, Official Application form to enter a dog to
working class issued by FCI member national organization) is enclosed the dog will be classified
to the open class.

Titles and certificates in breed ring
CAJC
In young class: for the best male and the best female qualified Excellent 1
CAC
intermediate, open, working and winner classes: in each class for male and female qualified
Excellent 1
Reserve CAC
intermediate, open, working and winner classes: in each class for male and female qualified
Excellent 2nd.
Winner of Club Show (on Sunday show)
For the best male and best female of each hound breed from the competition of Excellent 1, CAC
Club Junior Winner (on Saturday show)
For the best young male or female in each breed from the competition of all CAJC awarded dogs.
Club Winner (on Saturday show)
For the best male and best female of each hound breed from the competition of Excellent 1, CAC
Best of Juniors (BOJ)
For the best young male or female in each breed from the competition of all CAJC awarded dogs.
Best of Veterans (BOV)
Male and female qualified Excellent 1 in veteran class.
Best of Breed (BOB)
From the competition of Best of Junior, Club winner (Satuday show) or Winners of Club Show
(Sunday show), Best of Veterans and Excellent 1 in Honour class.
Best of Opposite Sex (BOS)
From the competition of ex1 CAJC, Club winner (Satuday show) or Winners of Club Show (Sunday
show), Excellent 1 in veteran class and Excellent 1 in Honour class which are of opposite sex to
BOB.
Awarding of the titles and certificates cannot be claimed. The roof association ČMKU have
reciprocal agreement for awarding national championship with several F.C.I. member countries:
Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Izrael, Cyprus, Lithuania, Latvia, Norwegen, Russia, Sweden,
Ukraine.

The ring of honour competitions
Child and Dog
For children from 4 years – it competes with a dog of one of the listed breed. The dog does not
need to be qualified at the show.
I.
category 4 - 9 years
II.
category 9 - 13 years
III.
category 13 - 17 years
Best Couple
A dog and a bitch of the same breed and variety and belonging to the same owner
Breeders Class
Cconsisting of minimum three and maximum five exhibits of the same breed and variety, without
distinction of sex, from different sires or dams (min. 2 different sire or dam), bred by the same
person (same kennel name), even if they are not his property.

Main titles in the honour ring
BIS Baby
For this title compete all dogs, which have been awarded "Very Promissing 1st" in baby classes
BIS Puppy
For this title compete all dogs, which have been awarded "Very Promissing 1st" in puppy classes
BIS Junior (JBIS)
For this title compete all dogs, which have been awarded "BOJ".
BIS Veteran
For this title compete all dogs, which have been awarded "BOV"
BIS Working Class
For this title compete all dogs, which have been awarded "Excellent 1st, CAC" in working classes.
BIS Honour Class
For this title compete all dogs, which have been awarded "Excellent 1st" in honour classes.
Best In Show (BIS)
For this title compete all dogs, which have been awarded "BOB"

Veterinary provisions
Dogs have to be clinically healthy. Dogs from the EU and third countries must have the valid Pet Passport
with records about vaccination, that confirm its immunity against rabbies, distemper and parvovirus, and
meet the conditions prescribed by the European Parliament and Council Regulation 998/2003.

General conditions
Unless otherwise stated in the instructions, the provisions of the ČMKU Exhibition Rule apply. The
exhibition is accessible to males and females of all breeds registered in the books recognized by the FCI
that reached the age required for classification no later than on the day of the show. The show organizer
does not take responsibility for damages caused by a dog or an exhibitor, or for dog loss or dead.
The Show Committee may reject an application for any reason.
Changes of dog exterior, that impact hair, skin or nose structure, colour or shape is forbidden. It is
forbidden dog grooming by any substance and any tools in the show area. Only hair cutting, trimming and
brushing is permitted. It is also not allowed to tie up dogs on grooming tables for longer time, than is
necessary for their proper grooming. Loud double-hanling from outside the ring is forbidden. It is in
general forbidden to catch attention of shown dogs (by whistling, toys, food, calling, etc) from outside
the ring.
Sale puppies is forbidden during the show. Hot females, females at advanced gravidity stages, nursing
females, individuals with operative or other interventions on exteriors to a detect removals and dogs with
cropped ears are excluded from the exhibition.
An exhibitor agrees with publication of his address in the catalogue and declares, that entered dog/s is in
his/her co/ownership. If in doubt the show comitee has the right to control the exhibit´s documents
anytime before the show and during the show.
By application acceptance each exhibitor is subject to all the provisions of the ČMKU Exhibition Rule and
the internal rules.
If the show does not take place for any reasons the fees will be used for settlement of the exhibition costs.

Complains
Complaints against judge‘s decision is inadmissible. Only formal reasons of breaching the
Exhibition Rule or instructions may be contested. A complaint has to be filed in written together
with a bail of CZK 1.500,- during the exhibition only. Unless the protest is found justified the bail
will be forfeited for the benefit of the show organizer.

Main Price of the show weekend
One-week trip for 2 people to Croatia, island Cres in the year 2019.
Dogs, who have won following titles at either Saturday and/or Sunday shows
will be qualified to compete for the main price:
BIS Baby

BIS Working class

BIS Puppy

BIS Honour class

BIS Junior

BIS – of Saturday show

BIS Veteran

BIS – of Sunday show

Only dogs, owned by Hound Club CZ member, and entered to both Saturday and Sunday
shows, are eligible to compete for the main price.

Entries
Only online entry are possible
www.dogoffice.cz
Acceptance of a dog to the show will be confirmed in written (e-mail) one week before the show.
The fee may be paid at the show in exceptional situations upon agreement with the organizer, as
per the 2nd deadline plus 5,-Euro.

Show fees (in EUR)
Please make the payment only after the dog has registered. You will receive a Variable symbol in the
confirmation email The variable symbol must be written in the payment note
Payment is possible only by bank transfer.
1st deadline – 2.5.2022

2nd deadline – 13.5.2022

One show
25,35,-

Both shows
40,60,-

One show
35,45,-

Both shows

1st dog
2nd dog
Every other dog

40,35,30,-

70,60,50,-

60,45,40,-

110,80,65,-

Child and dog I. - III. category
Best Couple
Breeders Class

15,20,20,-

25,35,35,-

30,40,40,-

50,65,65,-

Baby, Puppy class
Veteran, Honour class

Change of class (between
deadlines)

15,- (for each dog)

Name of the bank:
Name and adress of account:

FIO banka, a.s.
KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.
V celnici 1028/10
117 21 Praha 1
CZECH REPUBLIC

IBAN:

CZ19 2010 0000 0028 0213 0121

SWIFT / BIC:
Remark:

FIOBCZPPXXX
exhibitors name + Variable symbol

Bank charges are to by paid by exhibitor.

60,80,-

Map

HERE

HER

https://goo.gl/maps/7qLqgLUtQXo

Accomodation
Autocamping
ATC Knížecí Rybník 399
391 56 Tábor - Měšice
Telefon: +420 380 421 621
Mobil: +420 606 823 746
Hotel, wellness, restaurant, camping
http://www.knizecirybnik.cz
Promotion video: https://youtu.be/XQj5pC1aUFc

