PROPOZICE
KLUBOVÁ VÝSTAVA 2019
(bez tit. Klubový vítěz)
9.6. 2019 V NOVÉ ŽIVOHOŠTI

Program:

7:00 8:15
9:00
12:00 12:30
14:00
po 14:00

přejímka psů
začátek posuzování
přestávka na oběd (dle přání rozhodčího)
předpokládaný konec posuzování
soutěže

I. uzávěrka
15.4. 2019
Výstavní poplatky

II. uzávěrka
13.5. 2019

člen

nečlen

člen

nečlen

první pes:

* 600 Kč

800 Kč

800 Kč

1100 Kč

další pes:

400 Kč

400 kč

500 Kč

500 Kč

0 Kč

100 Kč

50 Kč

150 Kč

100 Kč

100 Kč

200 Kč

200 Kč

Soutěže:
Štěňata, dorost, veterán, čestná:

*neplatí u tříd: štěňat, dorost,veteránů a čestná
Členové Klubu bílého ovčáka mají slevu. Pohlídejte si zda máte v době přihlášení řádně zaplacené členství
pro kalendářní rok 2019 !
Poplatky za výstavu plaťte na klubový účet : 227889326/0600 jako VS použĳte Vaše číslo průkazky.
Nečleni uvedou jako VS číslo: 2019.
Do zprávy pro příjemce všichni uvedou: “Klubova vystava bez KV 2019”.

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se
zaslanou přihláškou, případně datum přihlášení na Dogoffice, a datum platby.
Přihlášky poštou zasílejte na adresu: Lenka Pecárová, Chlístovice 79, 284 01 Kutná Hora
Přĳetí přihlášky bude potvrzeno na Vámi uvedený E-mail.
Přihlášení přes Dogoffice bude potvrzeno E-mailem z Dogofficu, přĳetí přihlášky bude potvrzeno
statusem VYŘÍZENÁ.
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků.
Vzhledem k tomu, že se jedná o klubovou akci, předpisy dovolují oddělené posuzování dlouhé a polodlouhé
varianty srsti.
Rozhodčí: L. Jančík
Rozdělení do tříd je v každé variantě následující:
Třída štěňat
(4-6 měsíců)
Třída pracovní
Třída dorostu
(6-9 měsíců)
Třída vítězů
Třída mladých
(9-18 měsíců)
Třída veteránů
Mezitřída
(15-24 měsíců)
Třída čestná
Třída otevřená
(od 15 měsíců)
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy.

(od 15 měsíců)
(od 15 měsíců)
(od 8 let)
(od 15 měsíců)

K přihlášce je nutno přiložit oboustrannou fotokopii Průkazu původu s vypsaným majitelem psa.
U třídy pracovní též kopii dokladu o vykonané zkoušce (min. ZM, ZVV1, ZPU2, IPO1), u třídy vítězů kopii
dokladu o udělení titulu Národní vítěz, Klubový vítěz nebo Šampion země. U třídy čestná doložit uznaný
mezinárodní, národní titul šampiona či titul Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy,
bez nároku na CAC. Přihlásit psa lze pouze do jedné výstavní třídy, účast v soutěžích není omezená.

Veterinární podmínky:
Při přejímce psů musí vystavovatel předložit platné veterinární osvědčení (většinou očkovací průkaz),že byl
pes očkován proti leptospirose, psince, infekční hepatitidě a parvovirose v době ne kratší jednoho měsíce a
ne delší jednoho roku před výstavou a je v imunitě proti vzteklině.
Tituly a čekatelství:
CAJC
CAC
r.CAC
BOJ (nejkrásnější mladý pes)
BOV (nejlepší veterán)
BOB (vítěz plemene)
BOS (nejlepší jedinec opač.pohl.)

může získat pes i fena ve třídě mladých se známkou V1
může získat pes i fena ve třídě otevřené, pracovní, vítězů a v mezitřídě se známkou V1
může získat pes i fena ve třídě otevřené, pracovní, vítězů a v mezitřídě se známkou V2
nastupují vítězové třídy mladých s tit. CAJC (pes a fena DS, pes a fena PDS)
nastupují vítězové třidy veteránů (pes a fena DS a pes a fena PDS)
nastupují psi i feny CAC, BOJ a BOV
nastupují DS i PDS CAJC,CAC, V1 veterán - op. pohlaví než je jedinec s BOB

SOUTĚŽE
Přihlášení do soutěží není po II.uzávěrce možné. Za děti a mládež do 18 let nese odpovědnost zákonný
zástupce.
Nejkrásnější pár:
vystavovatel může přihlásit fenu a psa, vystavené na výstavě. V majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů,
spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu.
Nejlepší chovatelská skupina:
chovatel může přihlásit min.3, max. 5 jedinců ze svého chovu (min.od dvou otců nebo od dvou matek), kteří
byli předvedeni na výstavě. Psi nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší plemeník:
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.
Mladý vystavovatel:
1.skupina 9 - 13 let
2.skupina 13 - 17 let
Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy
dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let. Soutěže ve věkové kategorii
13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 13 let a
současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let.
Dítě a pes
Pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel
Všeobecná ustanovení:
Na výstavě se bude posuzovat dle výstavního řádu ČMKU, s tím, že budou zvlášť posuzovány obě varianty
srsti (DS a PDS). Změny, resp. úpravy exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti,
příp. barvení čenichové houby apod., jsou zakázány. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Každý pes musí být opatřen obojkem a vodítkem, kousaví psi
též náhubkem! Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo účasti na
výstavách. Vylučují se háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo
jiným veterinárním zákrokem k odstranění exteriérové vady psa. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat
pořádek v areálu výstavy. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu času z organizačních důvodů.
Fotografie pořízené na akci ze strany KBO slouží pro potřeby klubu. Podáním přihlášky vyjadřujete souhlas
se zveřejněním jména a adresy ve výstavním katalogu, na webu KBO a ve zpravodaji.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení
výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000,- Kč,
pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Upozornění:
Potvrzení o přĳetí na výstavu bude odesláno do pěti pracovních dnů na email uvedený v přihlášce. Komu
potvrzení v uvedené lhůtě nepřĳde, ozve se ihned na email: pecarova.kbo@seznam.cz. Přihlášky zaslané
poštou musí být vyplněné čitelně hůlkovým písmem. Na doklady zaslané po poslední uzávěrce nebude brán
zřetel.
Přihlášení psi budou zveřejněni na www.bily-ovcak.cz po druhé uzávěrce (vstupní listy se nerozesílají).
Místo konání: Juniorcamp Nová Živohošť, Nová Živohošť 98, 257 56 Neveklov

Informace o ubytování:
Juniorcamp Tobogán
Nová Živohošť 98
257 56 Neveklov
www.zivohost.cz
Telefon: +420 608 429 190
E-mail: juniorcamp@zivohost.cz
Z kapacitních důvodů žádáme ubytované, aby se domluvili mezi sebou tak, aby byly chatky co nejvíce
naplněné.

