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Českomoravská kynologická unie a / és 

Pannonia Klub  

pořádá / megrendezi a 

5. května 2013// 2013/5/5 

X. Speciální výstava 

X. SPECIÁLIS KIÁLLÍTÁSA 

 CAJC, CAC ČR, res.CAC, BOB   

se zadávání titulů Vítěz Vítězů 2013/ 

Vítěz speciální výstavy 2013/ Vítěz speciální výstavy mladých 2013  

Elérhető címek: CAJC, CAC ČR, res.CAC, BOB /CZFGY/ 
A X. Speciális kiállítás Győztes 2012, Győztesek győztese 2013 

 

 
PŘIHLÁŠKA / NEVEZÉSI LAP/ MELDESCHEIN 

 
UZÁVĚRKA / NEVEZÉSI HATÁRIDŐ/MELDESCHLUSS: 
 

I.      25. 3. 2013                          II.     5. 4. 2013 
 

Plemeno / Fajta …………………………………      Pohlaví / Nem  pes / kan            fena / szuka 
 

Barva / Szín ………………………………………     Srst / Szőrzet  krátká / rövid       dlouhá / hosszú 
 

Velikost / Méret      velký / nagy střední / közepes 
 
Třída / Nevezési osztályok: 

1. Puppy 3 - 6 měsíců   Bébi osztály 3 - 6 hónapos korig 

2. Dorost 6 - 9 měsíců   Kölyök osztály 6 - 9 hónapos korig 

3. Mladých 9 - 18 měsíců CAJC   Fiatal osztály 9 - 18 hónapos korig 

4. Mezitřída 15 - 24 měsíců CAC  Növendék osztály 15 - 24 hónapos korig 

5. Otevřená od 15 měsíců  CAC  Nyílt osztály 15 hónapos kort betöltött kutya 

6. Vítězů CAC    Champion ostály 

7. Pracovní (pouze Pumi)                          Munka osztály 

8. Veteránů od 8 let               Veterán osztály 8 éves kort betöltött kutya 
 

Jméno psa a chov. stanice 
Kutya neve ……………………………………………………………………………....................................……………. 
 

Zkratka pl. knihy, č. záp......................................................... Datum narození.......................................................... 
Törzskönyvi jel és szám …………………………………........ Születési idő.....………………..……………….……… 
 

U importovaných psů rovněž původní čís. a zkratka pl. knihy: 
Import kutyáknál a törzskönyv eredeti száma és jele: ………...…………………………………………………………. 
 
Otec / Apa ……………………………………………………………………………………….………………..…………. 

 
Matka / Anya ……………………………………………………………………………………….………..………………. 

 
Chovatel / Tenyésztő ....…………………………………………………………………………….………..…………….. 
                                                            příjmení / vezetéknév                 jméno / keresztnév 
 
Majitel / Tulajdonos ………………………………………………………………………………….……….…….………… 
                                                            příjmení / vezetéknév                 jméno / keresztnév 
 



 2 

Ulice / Utca, číslo / házszám ....………………………………………………….………………….…….………………… 

 
Město / Helység ………………………………………….… PSČ / irányítószám …………...….……………………… 

 
Země / Ország ………………..….………………………………… Tel. č. / Tel.szám …………..……….……………… 
 

* vhodné zakroužkujte / karikázza be a megfelelőt 
Prosím, pište strojem nebo hůlkovým písmem / Kérjük, írógéppel vagy nyomtatott betűkkel írjon! 

 Pouze ve třídách 4, 5, 6 se zadává CAC ČR, res.CAC ČR. 
        CAC ČR, ill. res. CAC ČR csak a 4, 5, 6 osztályban érhető el. 

 Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd nejméně 1 den před výstavním dnem. 
A korhatár megállapításánál a bírálatot megelőző nap az irányadó. 

 K přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa. Platí pro všechny třídy. 
(Psi přihlášení do třídy vítězů přiložte kopii certifkátu národního nebo mezinárodního šampionátu, 
klubového vítěze). 

       A nevezési laphoz csatolja az eb származási lapja fénymásolatát. Mindegyik osztályra érvényes. 
             (A Champion osztályba nevezésnél csatolja az eb Champion oklevelének másolatát.) 
 

 Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení 
propozic a že se jim podrobuji. / A kiállítás területére csonkított fülű kutyák belépése tilos! Kijelentem, 
hogy a nevezési feltételeket tudomásul vettem és azokat elfogadom. 

 Souhlasím se zveřejněním jména a adresy v katalogu. / Beleegyezem nevem és címem közlésébe a 
katalógusban. 

 
Datum / Dátum……………………          
………………………………………………………………………….. 
               Podpis majitele – Tulajdonos aláírása 
 
Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky: 
Az alábbi nevezési díjakat igazolom: 
 
Za prvního psa vč. katalogu …………………………..……….…………….. 
Első kutya katalógussal 
 
za druhého a dalšího psa ……………………………………….……..…….. 
minden további kutyáért 
 
     Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku 
na vrácení výstavních poplatků. 

A nevezési díj visszafizetése bármilyen oknál fogva nem igényelhető. 
     Pro každého psa vyplňte čitelně samostatnou přihlášku a doporučeně 
pošlete na adresu: 

Mindegyik kutyához külön nevezési lapot töltsön ki. A nevezési lapokat 
ajánlott levélben a következő címre küldje: 

 
Irena Hrachovcová 
ul. Kosmonautů 153 

                                           Děčín 27 – Březiny 
                                           PSČ 405 02 
                                   tel.: +420 723 365 671 
                         E-mail: k.hrachovcova@seznam.cz 
                                      irena.hrachovcova@seznam.cz 
 

 
 

 
Zde nalepte potvrzení o zaplacení 
(fotokopii složenky) 
Csatolja kérem a befizetés igazolását 
(fénymásolatát) 
 
  *** 
Účet : ČSOB, a.s., 
           pobočka Opava,  
Č.ú. 173281197/0300,  pro Kč / CZK / 
BEZ DOKLADU O ZAPLACENÍ  
NEBUDE PŘIHLÁŠKA PŘIJATA !!! 
International nu.: 
 
CZ96 0300 0000 0001 7328 1197       
 
BIC:CEKOCZPP 
 
Identifikujte svoji platbu! Do zprávy  pro 
příjemce uveďte výstavní poplatky! 
Přihlášky zaslané faxem se nepřijímají. 
Placení na místě výstavy není možné. 
 
Faxon küldött nevezési lapot nem 
fogadunk el.  
Helyszíni fizetésre nincs lehetőség.  
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