Českomoravská kynologická unie a
Pannonia Kub České republiky
pořádá
V. Klubovou výstavu
CAJC, CAC ČR, res.CAC, BOB
26. srpna 2012
Mladá Boleslav – Výstavní areál krásná Louka
PROGRAM:

Bude upřesněn na internetových stránkách www.pannoniaklub.cz

Uzávěrka přihlášek:

I.

18.7.2012

Přihlášky zasílejte na adresu:

II.

25.7.2012

INTERDOG BOHEMIA, MVP

Luční ul. 286
293 01 Mladá Boleslav
tel/fax: +420 326 327 220
fax: +420 326 331 041
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz
www.interdogbohemia.com
Informace k výstavě poskytují:
Ladislav Bek
Romana Andlová
Pavlína Kubátová
Irena Hrachovcová
E-mail: pannonia@pannoniaklub.cz
Internet: www.pannoniaklub.cz
Delegovaný rozhodčí : Ing. Josef Němec
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Všeobecná ustanovení
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám všech plemen
zastřešených Pannonia Klub-em České republiky (dále jen Klub) zapsaných v plemenných knihách
uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do
tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce.

Psi, jejichž přihlášky nebudou

obsahovat potřebné doklady (certifikát,kopie šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a šampiónů,
budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené
psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. V průběhu konání
výstavy je zakázáno nadměrné vyvazování, lakování psů. Porušení tohoto ustanovení může mít za
následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů
výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek
v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky
použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázán.
Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po 2. uzávěrce
nebude brán zřetel.
Členové Klubu mají slevu 50% z výstavních poplatků – výstavní poplatky uvedeny již po
slevě.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
- psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.
- psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit
- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci
proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince,
parvoviróze a leptospiróze. 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.
Pokyny pro vyplňování přihlášek
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku.
Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. 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.
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Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí
být přiložena fotokopie průkazu původu.
Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce je nutno uvést i
původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází.
Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude při hláška
přijata. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné.
Přijetí psa na výstavu bude cca 7 dní před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem. Neobdrží-li
vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je možno si zkontrolovat na www.pannoniaklub.cz, v
seznamu vystavovatelů, zda byla přihláška přijata. Pokud vystavovatel nenalezne své jméno v
seznamu vystavovatelů, je třeba se o důvodu informovat na sekretariátu výstavy tel.: 602 77 03 11.

Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních dů vodů
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením
jistiny 1.500,- Kč, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve
prospěch pořadatele výstavy.

Tituly
CAJC ČR, BOJ, CAC ČR, R.CAC ČR, nejlepší veterán plemena, BOB, BIS
udělení titulů nelze nárokovat;
• pro získání titulu Šampión ČR platí ustanovení ČMKU.
• barevné rázy jsou posuzovány podle ustanovení FCI.

SOUTĚŽE:
Junior handling I. a II. kategorie, Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, BIS veterán,
Nejkrásnější mladý pes/fena výstavy = BIS Junior, Nejkrásnější pes výstavy BIS.
Vybírána pouze první 3 místa v rámci BIS a Junior BIS.

Doklady k účasti na výstavě
 průkaz původu psa
 očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním
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Výstavní poplatky pro členy Pannonia Klub CZ po slevě ve výši 50%
uzávěrka:
I. do 18.7. 2012 II. 25.7.2012
za prvního psa včetně katalogu
400,- Kč
600,- Kč
za dalšího psa (bez kat. stejné jméno majitele jako u 1. psa) 300,- Kč
400,- Kč
štěňata (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa) 200,- Kč
300,- Kč
dorost (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa)
200,- Kč
300,- Kč
veteráni (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
100,- Kč
200,- Kč
soutěže
150,- Kč 250,- Kč

Výstavní poplatky - ostatní
uzávěrka:
I. do 18.7.2012 II. 25.7.2012
za prvního psa včetně katalogu
800,- Kč
1200,- Kč
za dalšího psa (bez kat. stejné jméno majitele jako u 1. psa) 600,- Kč
800,- Kč
štěňata (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa) 400,- Kč
600,- Kč
dorost (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa)
400,- Kč
600,- Kč
veteráni (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
200,- Kč
400,- Kč
soutěže
400,- Kč
600,- Kč
Vystavovatel svým podpisem na přihlášce souhlasí se zveřejněním svého jména a pří padně
adresy v katalogu výstavy a webových stránkách Klubu.
Změna rozhodčí vyhrazená.

V Havířově dne 28. prosince 2010
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