Český kynologický svaz, základní kynologická organizace č.314
pořádá
KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ VŠECH PLEMEN MIMO NO
Místo konání:

Areál kynologického cvičiště v Benátkách nad Jizerou, Čeňka Prause 535, PSČ 294 71

Datum konání:
Program výstavy:

16. června 2019 1. uzávěrka přihlášek. 19. 5. 2019
2. uzávěrka jen on-line přihlášek. 26. 5. 2019
7.30 - 8.45 hod. přejímka psů
8.55 hod.
zahájení výstavy
od 9.00 hod
posuzování psů v kruzích
30 minut po ukončení posuzování v kruzích proběhnou závěrečné soutěže a vyhlášení nejkrásnějších
psů výstavy

Rozdělení do tříd:

Štěňata
Dorost
Mladých
Mezitřída
Otevřená
Pracovní
Vítězů
Veteránů

4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců (doložit certifikát)
od 15 měsíců (doložit certifikát)
nad 8 let

Tituly:

Vítěz třídy - může být udělen jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů
a veteránů ocenění výborný 1.
Krajský vítěz – může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené,
pracovní, vítězů.

Soutěže:

Nejhezčí pár psů – soutěž pro fenu a psa stejného plemene vystaveného na výstavě v majetku jednoho majitele
nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v Průkazu původu.
Mladý vystavovatel (věk dítěte 9-13 let) - soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale
vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno včetně FCI neuznaných plemen.
Nejlepší veterán – nastupuje pes i fena posouzení ve třídě veteránů, kteří získali titul Vítěz třídy
Nejlepší štěně - nastupuje pes i fena posouzení ve třídě štěňat, kteří získali známku VN 1
Nejlepší dorost - nastupuje pes i fena posouzení ve třídě dorostu, kteří získali známku VN 1
Nejlepší mladý PES – nastupují nejlepší psi posouzení ve třídě mladých, kteří získali titul Vítěz třídy
Nejlepší mladá FENA – nastupují nejlepší feny posouzené ve třídě mladých, které získali titul Vítěz třídy
Vítěz Benátek nad Jizerou PES – nastupují všichni Krajští vítězové
Vítěz Benátek nad Jizerou FENA – nastupují všichni Krajští vítězové
Nejkrásnější jedinec výstavy – nastupují Vítěz Benátek n. J. pes i fena, Nejlepší mladý pes i fena a Nejlepší
veterán

Rozhodčí:

Miroslav Václavík, Olga Dolejšová, Karel Hořák, Zuzana Brotánková

(rozdělení plemen psů do kruhů k jednotlivým rozhodčím bude upřesněno na www.kynologiebenatky.cz dle počtu přihlášených psů po 2. uzávěrce)

Ceny:

- všichni posouzení jedinci obdrží diplom a posudkovou kartu
- všichni Krajští vítězové obdrží cenu při zápisu do PP
- vítězové závěrečných soutěží obdrží pohár a věcnou cenu

Výstavní poplatky:
1. uzávěrka: 400 Kč za 1. psa včetně katalogu,
2. uzávěrka: 500 Kč za 1. psa včetně katalogu,
350 Kč za každého dalšího psa bez katalogu
450 Kč za každého dalšího psa bez katalogu
250 Kč za štěně, dorost, veterána
350 Kč za štěně, dorost, veterána
200 Kč za ostatní soutěže
300 Kč za ostatní soutěže
Přihlášky zasílejte:
 online na www.dogoffice.cz
Při online přihlašování dostanete v případě úspěšného přihlášení potvrzení na vámi uvedený e-mail! Nepřijde-li, zkuste
znovu.
 poštou na adresu: Cyril Kunštek, Dražice 97, 294 71 Benátky nad Jizerou. Přihláška bez kopie průkazu původu a dokladu
o zaplacení nebude akceptována!
Výstavní poplatky: poštovní poukázkou typu A na bankovní účet nebo přímo bankovním převodem na číslo účtu:
270349915/0300 s variabilním symbolem: 1762018. Při platbě uvádějte prosím do sdělení pro příjemce jméno majitele psa.
Informace na tel. 602350151 nebo na webu www.kynologiebenatky.cz

Výstavní podmínky: Platí výstavní řád ČMKU
Veterinární podmínky: Platné veterinární osvědčení (očkovací průkaz, PET PASSPORT), že pes je v imunitě proti vzteklině,
psince, parvoviróze a leptospiróze.
Všeobecná ustanovení:
 Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovaní jedinci se mohou dále
výstavy zúčastnit, pokud dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být
zapsáni v českých plemenných knihách.
 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.
 Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním
zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti
a základní úprava trimováním s vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Vystavovaní psi (feny) nesmí být v rozporu
s platným zákonem o ochraně zvířat a souvisejícími veterinárními předpisy. Dle zákona č. 246/1992 o ochraně zvířat
proti týrání ve znění zákona č. 77/2004, kterým je zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích,
nebudou na výstavu připuštěni psi nebo feny s kupírovanýma ušima a nebudou ani posouzeni!!!
 Vystavovatel souhlasí se zveřejněním adresy v katalogu výstavy.
 Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního
poplatku.
 V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
 Je zakázán prodej štěňat na výstavě.
 Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto
propozic a pokyny organizátorů výstavy.
Doklady k účasti na výstavě:
 průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán
 očkovací průkaz s platným očkováním

