ČESKOMORAVSKÁ
KYNOLOGICKÁ UNIE
A

RETRIEVER KLUB CZ
pořádají

v areálu Zámku
Oslavany

KLUBOVOU VÝSTAVU

Sobota, 17.září 2016

TITULY:
CAJC, CAC, res.CAC, BOB, BIS, Klubový vítěz, Junior BOB, Veteran BOB,
Nejkrásnější pracovní retriever

SOUTĚŽE:
BIS Veteran, BIS Baby, BIS Puppy, BIS Junior, Dítě a Pes, Nejkrásnější pár, Nejlepší Plemeník,
Nejlepší chovatelská skupina
ROZHODČÍ (změny vyhrazeny):

Labrador Retriever
Mr.Shaun Willamson, Sharouns, UK

Golden Retriever
Mr.Gordon Kipps, Wheatcroft, UK Mr.Alistair Scott, Largymore, UK
Flat Coated Retriever
Mrs.Ann Youens, Riverglide, UK

Nova Scotia D.T.Ret., Curly Coated, Chesapeake Bay Ret., LR - štěňata a dorost
Mrs.Di Arrowsmith, Fleetapple, UK
1.uzávěrka 15.7.2016

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK:
2.uzávěrka 29.7.2016
3.uzávěrka 12.8.2016 (on-line)

PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:
Petra Kovářová, Kovácká 3c, 61800 Brno
www.dogoffice.cz

INFORMACE:
http://oslavany.webnode.cz nebo www.retriever-klub.cz
Tel.608 014 910 (výhradně pondělí až pátek 20:00-21:00), mail: lahodova@seznam.cz
HLAVNÍ SPONZOR:

VÝSTAVNÍ VÝBOR:
Ředitel výstavy: Gabriela Lahodová
PROGRAM:
07:00
09:45
10:00
Po skončení posuzovaní

Členové: Ing.Dagmar Götzová, Ph.D., Petra Kovářová

Otevření areálu a veterinární přejímka
Slavnostní zahájení výstavy
Zahájení posuzování (POZOR, veteráni nastupují po třídě mladých!!!)
SOUTĚŽE V HLAVNÍM KRUHU V TOMTO POŘADÍ:
Dítě a pes
BIS Veteran, BIS Baby, BIS Puppy, BIS Junior
Nejkrásnější pracovní retriever
Nejkrásnější pár
Nejlepší plemeník
Nejlepší chovatelská skupina
BEST IN SHOW
POKUD BUDE MÍT VYSTAVOVATEL NESROVNALOSTI S PLATBOU, NEBO BUDE PLATIT NA MÍSTĚ
(ZAHR.VYSTAVOVATEL), MUSÍ BÝT VÝSTAVNÍ POPLATEK UHRAZEN NEJPOZDĚJI DO 09:00
VÝSTAVNÍ POPLATKY – PRO ČLENY KLUBU RK-CZ:
Uzávěrky
Za prvního psa včetně katalogu
Za dalšího psa stejného majitele
Štěňata a dorost
Veteráni, Čestná
Soutěže

15.7.2016
650 KČ
550 KČ
300 KČ
100 Kč
300 KČ

29.07.2016
750 KČ
650 KČ
400 KČ
100 Kč
400 KČ

12.08.2016 jen on-line
900 KČ
800 KČ
500 KČ
150 Kč
500 KČ

VÝSTAVNÍ POPLATKY – PRO NEČLENY KLUBU:
Uzávěrky
Za prvního psa včetně katalogu
Za dalšího psa stejného majitele
Štěňata a dorost
Veteráni , Čestná
Soutěže

15.7.2016
750 KČ
650 KČ
350 KČ
150 Kč
300 KČ

29.07.2016
850 KČ
750 KČ
450 KČ
150 Kč
400 KČ

12.08.2016 jen on-line
1000 KČ
900 KČ
550 KČ
200 Kč
500 KČ

Štěně, dorost, veterána a psa ve třídě čestné nelze považovat za prvního psa! Sleva za druhého a dalšího psa
může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s 1.přihláškou.

! Při platbě převodním příkazem uveďte jako VS členské číslo, nečleni jako VS uveďte číslo
zápisu prvního psa!

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou
přihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška vystavovatelům z ČR přijata!!!
Zahraniční vystavovatelé mohou platit na místě, poplatky pro 3.uzávěrku, musí být uhrazeny do 9:00!. Poplatek
za platbu na výstavě 100 CZK. Vystavovatelé z ČR, kterým vznikne nedoplatek a další nesrovnalosti s platbou
bude na místě poplatek navýšen o 50 Kč. Musí být uhrazen do 9:00!

Posuzuje se dle platného výstavního řádu a standartů FCI, jakož i podle pokynů vydaných vedením výstavy. Výstavní výbor si
vyhrazuje právo na změny rozhodčích v případě nepředvídatelných okolností. Ve třídách se stanoví pořadí prvních 4.psů
nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp.velmi nadějná nebo nadějná.
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání
přihlášky. Pro zařazení do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce certifikát o vykonané zkoušce a pro zařazení do třídy
vítězů doklad o přiznaném titulu. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do věkově
příslušné třídy.

TŘÍDY:
- třída štěňat 4-6 měsíců, v této třídě lze získat známku VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný)
- třída dorostu 6-9 měsíců, v této třídě lze získat VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný)
- třída mladých 9-18 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAJC
- mezitřída 15-24 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC
- třída otevřená od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC
- třída pracovní od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC. Pro účast v této je majitel povinen doložit
certifikát o vykonané pracovní zkoušce z lovecké upotřebitelnosti
- třída vítězů od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC. V této třídě můžou být účastni psi: s titulem ICH
nebo CH členské země FCI nebo ocenění VSV, KV a NV
- třída veteránů od 8 let.
- třída čestná od 15.měsíců - přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či tit.KV,
NV nebo VSV., bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. V1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene
Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných zn.výborná nebo velmi dobrá, resp.velmi
nadějná nebo nadějná.
ZADÁVANÉ TITULY:
CAJC
CAC
Res.CAC

Klubový vítěz
Junior BOB
Veteran BOB
BOB

CAJC, CAC, res.CAC, BOB, BIS, Klubový vítěz, Junior BOB, Veteran BOB
zadává se psům a fenám ve třídách mladých, oceněných známkou V1
zadává se psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů, oceněným
známkou V1
zadává se psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů, oceněným
známkou V2
o tento titul soutěží zvlášť psi a feny z mezitřídy, tř.otevřené, pracovní a vítězů, kteří
získali ocenění V 1, CAC
nastupuje CAJC pes a fena, titul získá nejlepší z nich
nastupuje Veterán pes a fena, kteří získali V1
o tento titul soutěží Junior BOB, Vítěz Oslavan pes a fena a Veteran BOB

Udělení titulů není nárokové. Tituly mohou být zadány bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita
kandidáta je odpovídající.
ODPOLEDNÍ SOUTĚŽE:
BIS VETERÁN
nastupují jedinci (psi i feny) kteří získala titul Veteran BOB
BIS BABY
nastupují jedinci (psi i feny) ze třídy BABY (štěňat), jimž byla zadána známka VN1
BIB PUPPY
nastupují jedinci (psi i feny) ze třídy PUPPY (dorost), jimž byla zadána známka VN1
BIS JUNIOR
nastupují jedinci (psi i feny) kteří získali titul Junior BOB
Nejkrásnější pracovní retriever
nastupují vítězové tříd pracovních kteří získali V1, CAC
BIS
nastupují všichni jedinci, kteří obdrželi titul BOB
Nejhezčí pár psů

Nejlepší chovatelská skupina
Dítě a pes

Nejlepší plemeník

pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v
majetku jednoho majitele
nejméně tři a max.pět jedinců stejného plemene pocházející z jedné
ch.stanice a z různých spojení /min.od dvou různých otců nebo matek) a byli
na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.
Pro děti starší 3 let a mladší 9 let. Soutěžící se do soutěže předem hlásí,
nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se
psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je
v daný den na výstavě posuzováno. V jeden výstavní den může dítě soutěžit
pouze s jedním psem.
nastupuje plemeník s nejméně 5.potomky, kteří byli na výstavě posouzeni.
Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen
v normální konkurenci.

PROTEST:
Protest proti rozhodnutí rozhodčí (ocenění, zadání titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu) je
přípustný. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500 Kč. Protest musí být podán v průběhu výstavy a může být
podán kýmkoliv. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po skončení
posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

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 naří-zením 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.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
- na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných
knihách členských zemí FCI a dosáhli jeden den před výstavou stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy. Importovaní psi musí být
zapsáni v české plemenné knize, ale na přihlášce nutno uvést i původní zkratku plem. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází
- z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem
k odstranění vady v exteriéru psa.
- vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu
bezpečnosti zakázáno. Retriever klub – CZ a výstavní výbor neodpovídá za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody
způsobené psem během výstavy
- Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou
z výstavy vyloučeni.
- Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní
kanceláři do zahájení posuzování v kruhu. Přijetí přihlášky bude potvrzeno poštou nebo na e-mail.Výstavní výbor může odmítnout přijetí
přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit
samostatnou přihlášku.
- Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, případně hlavní rozhodčí, pokud
tito zajištují úkoly spojené se
zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové, funkcionáři klubu apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a
určení pořadí, a to vždy jen se souhlasem rozhodčího.
- Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této skutečnosti je však povinen
dotčeného vystavovatele neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky.

DOKLADY NEZBYTNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ:
originál průkazu původu, platný očkovačí průkaz, potvrzení o přijetí psa na výstavu (vstupní list)

Vystavovatel svým podpisem na přihlášce souhlasí se zveřejněním svého jména a případně adresy
v katalogu výstavy a webových stránkách výstavy a klubu.
INZERCE V KATALOGU:
Pro členy klubu chovatelská inzerce ČB
Komerční inzerce ČB
Sponzoři ZDARMA!
BANKOVNÍ SPOJENÍ:

½ A5
½ A5

250 Kč
500 Kč

A5
A5

500 Kč
1000 Kč

FIO Banka 2100706253/2010 specifický symbol 342016
Variabilní symbol - uvěďte členské číslo
nečleni jako VS uveďte číslo zápisu prvního psa
Europlatby (SHA) IBAN CZ 2120 1000 0000 2400 7062 55,
SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX
Název účtu příjemce: Retriever klub CZ - Spolek
Adresa příjemce: U náhonu 49/13, 154 00 Praha 5

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou
přihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška vystavovatelům z ČR přijata!!!
Zahraniční vystavovatelé mohou platit na místě - poplatky pro 3.uzávěrku musí být uhrazeny do 9:00!
Poplatek za platbu na výstavě 100 CZK.

Vystavovatelé z ČR, kterým vznikne nedoplatek a další nesrovnalosti z platbou bude na místě poplatek navýšen
o 50 Kč. Poplatek musí být uhrazen do 9:00!

