pořádá

KLUBOVOU VÝSTAVU
KOLIÍ A ŠELTIÍ
se zadáváním titulů CAJC, CAC ČR, bez KV

12. září 2015
v areálu kynologického klubu v Chropyni
Uzávěrka přihlášek: I. - 12. srpna 2015, II. - 22 srpna 2015
Přihlášky zasílejte: elektronicky na e-mail: collie-sheltie@seznam.cz
nebo na adresu: Lenka Knyblová, Škrobálkova 8,
718 00 Ostrava-Kunčičky, tel.: 736 226 703,

Program:
veterinární přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruzích
dítě a pes
zadávání titulů a předání cen vítězům

07.00–09.00 hodin
09.00–09.15 hodin
09.15–13.00 hodin
13.00–13.30 hodin
13.30–14.30 hodin

Pro zájemce bude po skončení výstavy probíhat bonitace. Přihláška na výstavu je současně přihláškou na
bonitaci, poplatek za bonitaci je splatný na místě konání.
Důležité upozornění:
Psi, kteří neabsolvují veterinární přejímku, nebudou do areálu vpuštěni!
Třídy:
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní
čestná

věk od 4 do 6 měsíců
věk od 6 do 9 měsíců
věk od 9 do 18 měsíců
věk od 15 měsíců do 24 měsíců
věk od 15 měsíců
věk od 15 měsíců
věk od 15 měsíců s titulem Mezinárodní šampión, Národní šampión, Mezinárodní
vítěz, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový
vítěz, doloženým fotokopií o získaném ocenění, bez nároku na CAC
vítězů
věk od 15 měsíců s titulem Mezinárodní šampión, Národní šampión, Mezinárodní vítěz,
Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz,
doloženým fotokopií o získaném ocenění
veteránů
nad 8 let
U všech tříd je rozhodující věk v den konání výstavy.

Soutěže:
dítě a pes: - soutěžit se může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je na
výstavě posuzováno. Věk dítěte od 3 do 9 let. Všichni soutěžící obdrží věcnou cenu.
nejlepší štěně:
- do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1
nejlepší dorost:
- do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1
nejlepší veterán:
- do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene (BOV)
Vítěz Chropyně
- uděluje se nejlepším jedincům (psu i feně) oceněným CAC ze třídy otevřené, pracovní, vítězů a
mezitřídy
Tituly:
CAC

- čekatelství šampionátu ČR - uděluje se jedincům mimořádných kvalit, kteří získali ocenění V1 ve
třídě otevřené, vítězů, pracovní nebo mezitřídě
Res. CAC - rezervní čekatelství šampionátu ČR - uděluje se jedincům mimořádných kvalit, kteří získali
ocenění V2 ve třídě otevřené, vítězů, pracovní nebo mezitřídě
CAJC
- uděluje se jedincům mimořádných kvalit, psu i feně ve třídě mladých, oceněných V1
Nejlepší mladý plemene - Best of juniors (BOJ)
- získává nejlepší pes nebo fena plemene z konkurence CAJC

Nejlepší veterán plemene - Best of veterans (BOV)
- pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění V1
BOB
- vítěz plemene - uděluje se nejlepšímu jedinci z konkurence Nejlepší mladý plemene, Vítěz
Chropyně a Nejlepší veterán plemene
BOS
- nejlepší z opačného pohlaví - do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší veterán pes
a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Vítěz Chropyně) opačného pohlaví než je jedinec,
který obdržel titul BOB.
JBIS
- juniorský vítěz výstavy – do soutěže nastupují všichni nejlepší mladí plemene (BOJ)
BIS
- vítěz výstavy - do soutěže nastupují vítězové plemen (BOB)
Ceny:
Všichni ocenění psi i feny obdrží v kruhu výstavní posudek a diplom. Vítězové obdrží věcnou cenu.
Výstavní podmínky:
Výstavy se mohou zúčastnit psi i feny zapsaní v plemenné knize členského státu FCI, kteří dosáhli v den
výstavy předepsaný věk. Vylučují se jedinci nemocní, háravé, kojící a vysoce březí feny. Psi musí být opatřeni
obojkem, vodítkem, kousaví jedinci náhubkem. Volné pobíhání psů není dovoleno. Za škody způsobené psem
ručí majitel. V případě, že se výstava z vážných důvodů neuskuteční, budou výstavní poplatky použity na
úhradu výloh s přípravou výstavy spojených.
Protesty:
Protest může být podán po složení jistiny 400 Kč během výstavy ve výstavní kanceláři.
Protest nelze podat proti výroku rozhodčího, ale pouze z formálních a organizačních důvodů. Nebude-li
protest výstavním výborem a kolegiem zúčastněných rozhodčích uznán za oprávněný, propadá složená jistina
ve prospěch pořádajícího klubu.
Potřebné doklady:
a) Průkaz původu psa
b) Očkovací průkaz psa nebo jeho pas s platným očkováním
c) Potvrzený vstupní list
Veterinární předpisy:
Psi musí být klinicky zdraví a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f)
veterinárního zákona a musí být v imunitě proti psince a parvoviróze. Psi pocházející z členských zemí EU a
třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířta a musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Výstavní poplatky:
za prvního psa člena klubu
za druhého psa člena klubu
za prvního psa neorganizovaného vystavovatele
za druhého psa neorganizovaného vystavovatele
ve třídě veteránů a čestné
ve třídě dorostu a štěňat
soutěž dítě a pes
za psa zahraničního vystavovatele – splatné na místě

1. uzávěrka
500 Kč
350 Kč
700 Kč
550 Kč
200 Kč
100 Kč
50 Kč
30 EUR

Ve výstavním poplatku je započítán katalog a volný vstup pro jednu osobu.
Za člena klubu se považuje i člen jiného klubu collií a sheltií v ČR.

2. uzávěrka
700 Kč
550 Kč
900 Kč
750 Kč
300 Kč
150 Kč
50 Kč
30 EUR

Poplatek za bonitaci:
organizovaný člen
300 Kč
neorganizovaný člen
700 Kč
Slevy: genetické vyšetření (CEA)
100 Kč
genetické vyšetření (MDR1)
100 Kč
Slevy se sčítají a mohou být uplatněny bez ohledu na výsledek vyšetření.
Nutno předložit ve výstavní kanceláři originál i kopii certifikátu, kopie bude přiložena k bonitačnímu
listu.
Inzerce:
Inzeráty do výstavního katalogu se přijímají do dne uzávěrky přihlášek.
Ceny inzerátů: stránka
formát A5 = 100 Kč
polovina stránky
formát A6 = 50 Kč
Delegovaní rozhodčí:
Jitka Gogolínová - kolie dlouhosrstá,
Anna Dzidt (PL) - kolie krátkosrstá, šeltie
Změna rozhodčích je vyhrazena.
Upozornění !!!
K řádně vyplněné přihlášce psa je nutno přiložit čitelnou úplnou fotokopii jeho průkazu původu doklad
o zapl. výst. poplatků a členové jiných klubů doklad o zapl. členských příspěvků na rok 2015. BEZ
TĚCHTO DOKLADŮ NEBUDE PŘIHLÁŠKA PŘIJATA!
Přihláška je vložena na adrese www.collie-sheltie.com, je možno ji zaslat elektronicky s přiloženými
naskenovanými doklady (PP, doklad o zaplacení výst. popl., doklad o členství).
Vystavovatel souhlasí s uvedením jména v katalogu. Pořadatel výstavy nezajišťuje ubytování. Občerstvení je
zajištěno.
Výstavní výbor upozorňuje, že je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich
strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek
nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání nebo kartáčování. Je zakázáno povzbuzování a poutání
pozornosti psa jakýmkoliv způsobem zpoza kruhu (např. používání hraček, píšťalek, krmení apod.).
Porušení těchto zákazů může mít za následek vyloučení psa z posuzování.
Těšíme se na Vaši účast

Výstavní výbor

Způsob placení výstavních poplatků:
1.

Bankovním převodem na účet u České spořitelny, a.s.
číslo:
1412257309/0800
variabilní symbol:
členské číslo (pokud jste členové klubu)
specifický symbol:
555

2.

Složenkou typu A
číslo účtu:
1412257309/0800
adresa majitele účtu: Karel Janýška
Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií
Nad Ovčírnou 1514, 760 01 Zlín
variabilní symbol:
členské číslo (pokud jste členové klubu)
specifický symbol:
555

3.

ZAHRANIČNÍ VYSTAVOVATELÉ PLATÍ POPLATKY V EUR NA MÍSTĚ
VE VÝSTAVNÍ KANCELÁŘI.

