KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ PRAHA
Vás srdečně zve na

PODZIMNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU
(KV: bez zadávání titulu Klubový Vítěz)
spojenou též s bonitací
plemen kolie dlouhosrstá – kolie krátkosrstá – šeltie
CAJC ČR – CAC ČR – res.CAC ČR – Nejlepší pes/fena KV - BOJ – BOV - BOB – BIS KLV
Datum konání: 06.11.2011 (neděle)
Místo:

Praha 9 – Letňany, Beranových 667 - Výstaviště PVA (areál Mezinárodní výstavy psů)

GPS:

Loc: 50°7'46.54"N,14°30'51.48"E (mapa)

Uzávěrka:

17.10.2011 (dle poštovního razítka); 23.10.2011 pouze pro on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz

Rozhodčí:

Piia Enlund (Manninen), Finsko – kolie dlouhosrstá
Päivi Eerola, Finsko – kolie krátkosrstá, šeltie
Změna rozhodčího vyhrazena! Rozhodčí budou využiti podle počtu přihlášených psů.

Program:

8:00 – 9:30
9:30 – 9:45
9:45 – 14:00
cca od 11:00
14:30 – 16:00

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruzích
BONITACE KCHCS
soutěže: chovatelské skupiny, páry, plemeníci, dítě a pes, BIS - program

Přihlášky a informace:
Pro každého psa vyplňte jednu přihlášku. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ke každé přihlášce je
třeba doložit oboustrannou fotokopii průkazu původu, jinak nebude přijata! Pro třídu pracovní je třeba doložit kopii certifikátu.
Pro třídu vítězů je třeba doložit kopii některého z titulů: Interšampion, Národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz či Vítěz
Speciální výstavy.
Pokud k přihlášce nebude připojen doklad o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu pracovní nebo vítězů, bude zařazen do
třídy otevřené.
a) On-line přihlášky – postupujte dle instrukcí systému. Pamatujte, že systém přihlášku VŽDY automaticky potvrzuje na Vámi
uvedený e-mail. Dodržujte velikost příloh; v případě problémů je zašlete mailem.
Pro on-line přihlášení využijte pouze systému www.dogoffice.cz (nikoli e-mail)!
b) Poštou: Čitelně vyplněné přihlášky s oboustrannou kopií PP a dokladem o zaplacení poplatků (příkaz k úhradě není dokladem
o zaplacení!) a dalšími potřebnými kopiemi, zasílejte na adresu:
Bc.Vilemína Kracíková, Varnsdorfská 339/1, 19000 Praha 9 - Střížkov. (607207701, filomena74@seznam.cz)
Veterinární podmínky:
*Všichni psi, účastnící se akce, musí být klinicky zdraví.
*Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem
pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady
998/2003 ze dne 26.5.2003.
*Psi být v imunitě proti psince; za platné se považuje očkování za 21 dnů ode dne jeho provedení.
*Imunita proti vzteklině viz § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Za platné se považuje základní očkování za 21 dnů ode dne
jeho provedení. Dále se považuje za platné přeočkování během doby účinnosti předchozí použité očkovací lákty. Aktuální
zdravotní stav psa posoudí soukromý veterinární lékař, který provádí přejímku zvířat na výstavě (Vyjádření SVS ČR).
Výstavní poplatky
třídy mladých, střední, otevřená, pracovní a vítězů
druhý pes stejného majitele, třída veteránů
třídy štěňat, dorostu, čestná
soutěže (chovatelské skupiny, páry, plemeníci)
soutěž dítě a pes
inzerce v katalogu – 1/2 strany / celá strana A5, ČB
BONITACE

pro členy chovat.klubů ČR:
(KCHCS, MSKCHCS, ČKCHŠ)
500,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
50,- Kč
200,-Kč /300,- Kč
300,- Kč

pro nečleny:
600,-Kč
400,-Kč
300,-Kč
300,-Kč
50,-Kč
300,-Kč /400,-Kč
600,-Kč

Platba:
1) Složenkou typ „C“ na adresu pro zasílání přihlášek,
2) Složenkou typ „A“ nebo převodem na účet Klubu (do zprávy pro příjemce uveďte prosím zápisové číslo (prvního)
přihlašovaného psa),
3) Převodem na účet Klubu: Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Majitel účtu: Klub chovatelů Collií a Sheltií Praha,
Číslo účtu: 000000-0642591359/0800, Konstantní symbol: 0308 (0309 pro složenku „A“), Variabilní symbol: váš kontaktní telefon
(9 číslic), Specifický symbol: 06112011
Všeobecná ustanovení:
Pokud není uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. Výstavy jsou přístupné všem psům a fenám plemen kolie
dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie, zapsaných v některých z plemenných knih uznaných FCI. Psi v majetku občanů ČR, kteří
mají trvalé bydliště na území ČR, musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU – týká se importovaných jedinců (VŘ ČMKU, čl.11,
písm.c).
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu, dále psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v
druhé polovině březosti, feny kojící a háravé, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat a psi nebezpeční –
kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Psi s kupírovanýma ušima (VŘ ČMKU čl.12) . Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody
způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Majitelé psů jsou
povinni udržovat čistotu a je zakázáno poškozovat areál. Na výstavě je zakázán prodej štěňat. Musí být dodržovány právní
předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání). V případě více vlastníků vystavovaného
jedince (musí být uvedení v PP) jsou v katalogu uváděna jména spolumajitelů, ale pouze jedna kontaktní adresa. V případě, že
by se výstava z objektivních příčin nekonala (nákaza, apod.), budou poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou
výstavy.
Protesty:
Protesty proti rozhodnutí rozhodčího jsou nepřípustné. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních
předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500,-Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li
protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Tituly:
CAJC – čekatelství junior-šampióna ČR, pes a fena ve třídě mladých, ocenění známkou výborný 1
Nejlepší mladý plemene - (BOJ) Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence oceněných CAJC
CAC – čekatelství šampióna ČR, pes a fena ocenění známkou výborný 1 ve třídě střední, otevřené, pracovní a vítězů
res.CAC – pes a fena ocenění známkou výborný 2 ve třídě střední, otevřené, pracovní a vítězů
Nejlepší pes/fena KV – pro nejlepšího psa a fenu z každého plemene; nastupují psi a feny s tituly CAC
Nejlepší veterán plemene (BOV) – pes nebo fena, kteří obdrželi ve tř. veteránů ocenění výborný 1.
BOB – pro nejlepšího psa nebo fenu z každého plemene; nastupují nejlepší dospělí jedinci (Nej.pes a Nej.fena KV, VSV) a dále
Nejlepší mladý a Nejlepší veterán plemene
Junior BIS – soutěží jedinci s oceněním Nejlepší mladý plemene (BOJ)
BIS – nejlepší jedinec Klubové výstavy 2010; nastupují jedinci s tituly BOB
Soutěže:
Dítě a pes – 3 - 9 let věku dítěte (Rozhodující je věk dítěte den před výstavou).
Nejhezčí pár psů – Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina – Soutěž se vypisuje pro nejméně tři jedince stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni,
pocházející od jednoho chovatele a jsou potomci nejméně dvou různých otců nebo matek. Psi nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší plemeník / plemenná fena - nastupuje plemeník / plemenná fena nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni.
Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.
Nejlepší štěně klubové výstavy (BIS Baby) - nastupují psi a feny ze tříd štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1
Nejlepší dorostenec klubové výstavy (BIS Puppy) - nastupují psi a feny ze tř. dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1
Nejlepšího veterán klubové výstavy (BIS Veterán) - Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene (BOV).
Nejlepší z čestných tříd (BIS čestná třída) – soutěží vítězové čestných tříd
Best (Roughie – Smoothie – Sheltie) in Color (Blue-Merle, Sable, Bicolor, Tricolor) - v rámci plemene; nastupují všichni jedinci
dané barvy ocenění V nebo VN, psi i feny dohromady. Vybere se nejlepší jedinec v dané barvě. Účast je dobrovolná.
Udílení titulů není nárokové. Tituly mohou být zadány pouze pokud kvalita jedince odpovídá a to i bez ohledu na počet soutěžících
psů.
Ceny:
Každý posouzený jedinec obdrží posudkový list a diplom. Vítězové titulů a soutěží obdrží věcné ceny:
Klub chovatelů Collií a Sheltií Praha
Věnuje ceny pro jedince s tituly CAJC, CAC, res.CAC, Nejlepší pes/fena KV, BOJ, BOV, BOB a BIS a dále pro vítěze soutěží.
Chovatelé – sponzoři, kteří chtějí věnovat cenu, oznámí toto písemně organizátorovi a zároveň uvedou za jakých podmínek
(jakému plemeni v jaké soutěži, jakým kategoriím, či jakým jedincům) cenu věnují. Chovatelé – sponzoři budou uvedeni
v katalogu. Ceny nemusí být věnovány jen tradičním vítězům, ale mohou být například určeny pro nejmladšího/nejstaršího
jedince výstavy, pro všechna druhá, třetí nebo čtvrtá místa, pro všechna štěňata a pod.

PŘIHLÁŠKA
⃝
⃝

Klubová výstava KCHCSkolií a šeltií 06.11.2011
BONITACE

⃝ PES
⃝ FENA

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Třída:
štěňat
dorostu
mladých
veteránů
mezitřída
otevřená
pracovní
vítězů
čestná

⃝ Kolie dlouhosrstá
⃝ Kolie krátkosrstá
⃝ Šeltie
4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
od 8 let
15 – 24 měsíců
pouze v těchto 4
od 15 měsíců
třídách je možno
získat CAC,
od 15 měsíců + Certifikát
res.CAC
od 15 měsíců + kopie titulu (ICh, Ch, KV, VSV, NV)
od 15 měsíců s přiznaným ICh, Ch, KV, VSV, NV – nesoutěží o BOB

Jméno psa a chov.stanice: ________________________________________________________________________
Datum narození: _____________________ Zkratka PK a č.zápisu:_______________________________________
U importovaných psů i zkratka původní PK a č.zápisu:_________________________________________________
DKK / DLK*:_____________________________vyš.očí (výsl.+rok)*:______________________________________
Tituly*/Ocenění* (pokud hlásíte pouze bonitaci: datum a typ výstavy, výsledek; doklad o tom vezměte s sebou)
_____________________________________________________________________________________________
Zkoušky*:_____________________________________________________________________________________
Otec:_________________________________________________________________________________________
Matka:________________________________________________________________________________________
Chovatel:______________________________________________________________________________________
Majitel:_______________________________________________________________________________________
Adresa majitele vč. PSČ_________________________________________________ Telefon __________________
! Požaduji VSTUPNÍ LIST zaslat e-mailem: ANO - NE e-mail: _________________________________________
* Údaje uvedené s hvězdičkou jsou dobrovolné.

SOUTĚŽE : (kromě soutěže Dítě a pes NENÍ možné hlásit na místě)
Nejlepší pár psů:
Pes __________________________________Fena _________________________________Plemeno: __________
Nejlepší chovatelská skupina:
Chovatelská stanice + jméno chovatele:
__________________________________________________________________________Plemeno:____________

Nejlepší plemeník:
Pes _______________________________________________________________________Plemeno:___________
Nejlepší plemenná fena:
Fena _____________________________________________________________________ Plemeno:___________
Dítě a pes :
Jméno dítěte_______________________________________________________________Věk: _______________
Jméno psa ________________________________________________________________ Plemeno: ___________

Podle propozic poukazuji tyto poplatky:
UZÁVĚRKA JE 17.10.2011
Za prvního psa

(500)

(tř.mladých, mezitř., otevřená, pracovní, vítězů)

Za dalšího psa

Zde nalepte kopii dokladu o
zaplacení (jinak nebude Vaše
přihláška přijata!)

(300)

(tř.mladých, mezitř., otevřená, pracovní, vítězů)

Třída veteránů

(300)

(nemůže být považován za prvního psa)

Čitelně vyplněnou přihlášku
s potřebnými kopiemi dokladů
(viz propozice), zašlete na
adresu garanta:

Třída štěňat, dorostu, čestná (200)
Soutěže (200), Dítě a pes (50)

Bc.Vilemína Kracíková
Varnsdorfská 339/1
19000 Praha 9 – Střížkov

BONITACE
Inzerce

Filomena74@seznam.cz

Sponzorský příspěvek
CELKEM

Jsem členem chovatelského klubu kolií a/nebo šeltií: (KCHCS, MSKCHCS, ČKCHŠ) : ano – ne (nehodící se škrtněte).
Členské číslo:_______ Pořadatel je oprávněn vyžádat si kopii dokladu o uhrazení členských poplatků.
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podřizuji.
Podpisem přihlášky vystavovatel souhlasí s uveřejněním plného jména, adresy, telefonů, e-mailu ve výstavním katalogu a na
webu klubu.

V________________________________, dne__________________ Podpis: _________________________________
* Výstavu podporují: *

www.placek.cz
www.vyzivapsuakocek.cz

www.orijen.cz

www.acana.cz

www.weber-mlyn.cz

www.happydog.cz

