Českomoravská kynologická unie a / és
Pannonia Klub
Pořádá / megrendezi a
IX. Speciální výstavu / IX. Speciális kiállítást
pro plemena / a következő fajtáknak
komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, carpatin, mioritic, bucovina
se zadáváním titulů CAJC, CAC ČR, res.CAC, BOB
Vítěz IX. Speciální výstavy, Vítěz vítězů
Elérhető címek: CAJC, CAC ČR, res.CAC, BOB,
A IX. Speciális kiállítás Győztes, Győztesek győztese

24. 6. 2012
PŘI MVP INTERCANIS BRNO
2011.6.24 az INTERCANIS BRNO - CACIB
kiállítás keretén belül
PROGRAM:

Bude upřesněn na www.pannoniaklub.cz

Uzávěrka přihlášek:
Nevezési határidők:

I.
I.

1. 6. 2012
2012.6. 1

II.
II.

8. 6. 2012
2012. 6. 8.

Přihlášky, informace / Nevezési lapok, információ:
Mgr. Přemysl Mikoláš – předseda / elnök
ul. Zřídelní 102/7
736 01 Havířov – Dolní Datyně
Česká republika
Telefon: +420602770311
E-mail: pannonia@pannoniaklub.cz
www.pannoniaklub.cz
Delegovaný rozhodčí / Küllembíró: Petr Řehánek - CZ
Místo konání výstavy / A kiállítás helyszíne: Brněnské výstaviště/Brno Expo
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Výstavní poplatky / Nevezési díjak:
uzávěrka:

I. do 1.6. 2012

II. 8.6.2012

za prvního psa včetně katalogu
900,- Kč
za dalšího psa (bez kat. stejné jméno majitele jako u 1. psa) 700,- Kč
štěňata (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa) 400,- Kč
dorost (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa)
400,- Kč
veteráni (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
200,- Kč
soutěže
400,- Kč

1100,- Kč
900,- Kč
600,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
600,- Kč

Platba na výstavě není možná. Členové PANNONIA Klub-u mají slevu 50% z
výstavních poplatků.
Nezaplacené přihlášky nebudou zpracovány do katalogu.
Helyszíni fizetés nem lehetséges. A nem kifizetett nevezési lapokat nem dolgozzuk fel és
nem kerülnek be a katalógusba.
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na
obálce se zaslanou přihláškou.

Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata!!!
A nevezési díjak befizetésénél a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe. Nevezést csak

a teljes nevezési díj befizetését/átutalását igazoló szelvény másolatával fogadjuk
el! ( melyet kérünk a nevezési lap mellé csatolni).
Důležité upozornění: K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit fotokopii jeho průkazu původu
– platí pro všechny psy přihlášené na výstavu a certifikát o zkouškách nebo kopii šampionátu při
zařazování psa do tř. pracovní nebo šampiónů!
Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu rozhodčího, při zachování potřebné
kvalifikace a odbornosti s ohledem na znalost standardů a posuvání maďarských pasteveckých
plemen psů.
Fontos megjegyzés: A nevezési laphoz minden esetben csatolni kell: a származási lap másolatát,
munka osztályba történő nevezéshez a fajtára kötelezően előírt munkavizsga letételét igazoló, az FCI
által elfogadott bizonyítvány másolatát, champion osztályban történő nevezéshez előírt igazolás:
valamely ország nemzeti champion bizonyítványának másolata, vagy nemzetközi szépségchampion
bizonyítványának másolata.
Třídy / Kiállítási osztályok
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce)
A ČMKU kiállítási szabályzata szerint – a nevezési lapon feltüntetve. Egyéb feltételek: Minden kutya
csak egy osztályba nevezhető. Kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálatot megelőző nap az
irányadó.
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TITULY / ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK ÉS CÍMEK:
CAJC, CAC-ČR, Res. CAC-ČR, BOB, Vítěz IX. speciální výstavy 2012, Vítěz speciální výstavy
mladých 2012, Vítěz vítězů 2012 – I., II., III. Nejlepší veterán,Nejhezčí pár psů. Nejlepší chovatelské
skupina. Udělení titulů není nárokové.
Pro získání titulů Český mladý šampion, Český šampión platí vydaná ustanovení.
CAJC, CAC-ČR, Res. CAC-ČR, BOB, A IX. Speciális kiállítás Győztese, A legszebb veterán, A legszebb
pár. A győztes címek kiadása nem kötelező. A Cseh Junior Champion és Cseh Champion cím elérésére a
ČMKU kiállítási szabályazta érvényes.
Doklady k účasti na výstavě / A kiállításhoz szükséges iratok
 průkaz původu psa / a kutya származási lapja
 očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním /
érvényes állatorvosi igazolás és oltási igazolvány
Veterinární podmínky / Állatorvosi feltételek:
1. Při přejímce psa bude vyžádán očkovací průkaz (§ 6 veterinárdního zákona),nebo pas psa,
v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, inf. hepatitidě a leptospiróze
v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok.
2. Psi musí být klinicky zdraví, již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního
stavu.
1. A belépéskor feltétlenül be kell mutatni az állatorvosi igazolást, melyben igazolt, hogy a kutya
veszettség, szopornyica, fert. hepatitis és leptospirozis ellen oltva, 30 napon túl és 1 éven belül.
2. Külföldi résztvevőknél EU Állat útlevél szükséges, amelyben az állatorvosi igazolás 3 napnál nem
korábbi keltezésű.
A törvény szerint a csonkított fülű kutyák belépése tilos!
Pokyny pro vyplňování přihlášek
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku.
Nečitelné přihlášky budou vráceny. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze
v případě, že jméno majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např.
doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou
přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom,
že pes má zkoušku z výkonu (certifikát o vykonané zkoušce), nebo je šampion, bude zařazen do třídy
otevřené. Fotokopie nevracíme.
Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak bude přihláška
vrácena.
Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetí psa na
výstavu bude 8 dní před výstavou písemně nebo elektronicky potvrzeno vstupním listem
s uvedením dne, kdy bude váš pes posuzován. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném
termínu, je třeba se o důvodu informovat na sekretariátu výstavy. Přijetím přihlášky podléhá
vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním
své adresy v katalogu výstavy.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen, která zastřešuje Pannonia Klub zapsaných v knihách
uznaných FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, ale na přihlášce nutno uvést i původní
zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody
způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno.
Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí
přihlášky. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. (Dle
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zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004).
Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci
s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriérů
psa prováděné nadměrným lakováním, tónování srsti a základní úpravou trimováním na výstavě,
s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a
výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky
použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán.
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení
výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 2.000,Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
További információk:
-A Nevezési lapot írógéppel vagy kézzel töltse ki.
-További kutyának csak egy személy tulajdonában lévő kutyák számítanak. Ezt a származási lap
igazolja.
-Ha a Nevezési laphoz nem csatolja a elismert nemzeti vagy nemzetközi champion bizonyítványt, a
kutyát automatikusan a nyílt osztályba soroljuk.
-Nevezést csak a teljes nevezési díj befizetését/átutalását igazoló szelvény másolatával fogadjuk el! A
hiányosan kitöltött és nem befizetett Nevezési lapokat nem fogadjuk el. Fénymáslatokat nem küldünk
vissza.
-A nevezéseket 10 nappal a kiállítás előtt visszaigazoljuk.
-A kiállító beleegyezik személyi adatai közlésébe a katalógusban.
-Óvás: A bírói döntéssel szemben óvásnak helye nincs. Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges, a
bírálatot követő két órán belül, 1.000 Kc befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási
bizottsághoz kell benyújtani. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél marad.
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