Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s.
XXII. Klubová výstava se zadáváním titulu
Klubový vítěz
4.květen 2019
Zadávané tituly CAJC, BOJ, CAC, res.CAC, KLUBOÝ ÝTEZ, BOB, BOS,, BOY
udělení titulu není nárorve
Pořadatelé:

ČMKU, ČMKJ, MS,KAO,z.s.

Rozhodčí́:

paní Bettina S,mith-Horn (Německo) – Gordonsetr
paní Katrin S,chmidt (Německo) - Anglický setr, Pointer
pan S,joerd Jobse (Švédsko) – Irský setr, Irský červenobílý setr

Místo ḱonání́:

v zahradě zámku S,lavkov – Austerlitz ve S,lavkově u Brna

Uzávěrḱa přihlášeḱ́:

I.uzávěrka 1.4.2019

II.uzávěrka 16.4.2019

I. uzávěrḱa – člen
ḱlubu

II. uzávěrḱa –
člen ḱlubu

I. uzávěrḱa
nečlen

II. uzávěrḱa
nečlen

První pes

600 Kč

800 Kč

800 Kč / 33 eur

1000 Kč / 39 eur

Za ḱaždeho
dalšího
přihlášeneho psa

400 Kč

600 Kč

600 Kč / 25 eur

800 Kč / 33 eur

Štěňata, dorost,
veteráni a čestná
třída

200 Kč

250 Kč

250 Kč / 12 eur

300 Kč / 15 eur

Soutěž nejḱr. pár

150 Kč

200 Kč

200 Kč/ 10 eur

300 Kč/ 15 eur

Soutěž nejḱr.
sḱupina

150 Kč

200 Kč

200 Kč/ 10 eur

300 Kč/ 15 eur

Jarní svod

100 Kč

100 Kč

100 Kč / 5 eur

100 Kč / 5 eur

Sleva za ḱaždeho dalšího přihlášeneho psa může být uplatňována pouze v případě, že jmeno
majitele/majitelů v průḱazu původu zvířete je shodne s první přihlášḱou. Druhá a další
přihlášḱa vyḱazující rozdíly oproti první (např . rozlišne spolumajitelství) bude považována
za přihlášḱu v ceně prvního psa.

Platba:

slozenkou typu A nebo bankovním převodem na účet klubu ̌IO banka –
26 00 50 50 87/2010 , SWIFT - FIOBCZPPXXX
IBAŃ: CZ 3320 1000 0000 2600 5050 87

Variabilní symboĺ:

člen klubu MS,KAO – členské číslo, ostatní - teleoonní číslo uvedené na přihlásc

Speci ficḱý symboĺ:

700 platí pro vsechny vystavovatele

Adresa účtú:

Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s.
Lesanská 1176/2a, 141 00, Praha 4 -Chodov

Bez doḱladu o zaplacení nebude přihlášḱa přijata.
Platba v den výstavy není možná, všechny poplatḱy musí být uhrazeny předem. Na místě lze platiit
pouze Jarní svod a soutěže (v ceně druhe uzávěrḱy) a to v čase do 12 hodin ve výstavní ḱanceláři.
Důležite upozornění́: K řádně vyplněné přihlásce psa na výstavu je nutno přilozit čitelnou, oboustrannou
ootokopii jeho PP – platí pro vsechny psy přihlásené na výstavu. Pokud nebude k
přihlásce připojena čitelná oboustranná ootokopie průkazu původu, nebude přihláska
akceptována.
Pro rozlisení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum zadání přihlásky online, případně datum postovního razítka
Pro třídu pracovní a třídu vítězů je nutné dolozit patřičné certioikáty či potvrzení, ze
kterých je tato skutečnost zřejmá. Y případě nedolození, bude pes zařazen do třídy
otevřené
Příjem přihlášeḱ a informacé: elektronickou oormou přes portál OG Ǒ̌ICE ČMKU
www.dogoooice.cz , nebo pošoo na adreso ekonoma klobo:
Tatána Bednářová Wilczková
Jizní 718, 735 32 Rychvald
email: ekonom.mskao@gmail.com
Potvrzení přijetí na výstavú: Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno zasláním vstupního listu. Při
vyuzití elektronického přihlásení bude vstupní list zaslán na vámi uvedený e-mail.
Tento vstupní list vytiskněte, slouzí jako identioikace při vstupu na výstavu.
Třídy na výstavě otevřené:

třída stěňat
třída dorostu
třída mladých
mezitřída
třída otevřená
třída pracovní
třída vítězů

třída veteránů
třída čestná

4 az 6 měsíců
6 az 9 měsíců
9 az 18 měsíců
15 az 24 měsíců
od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkousky
od 15 měsíců přístupná s pracovním certioikátem
od 15 měsíců s dolozeným mezinárodním, národním
sampionátem nebo s titulem národní, klubový nebo
vítěz speciální výstavy
8 let a starsí
od 15 měsíců bez nároku na udělení titulu CAC s
dolozeným mezinárodním, národním sampionátem,
případně s titulem národní, klubový nebo vítěz
speciální výstavy

Soutěžé:

Program výstavý:

Nejlepsí stěně výstavy

zúčastní se psi a oeny ze třidy stěňat s oceněním
YN1
Nejlepsí dorost výstavy
zúčastní se psi a oeny ze třídy dorostu s oceněním
YN1
Nejlepsí mladý jedinec (JBIS,) zúčastní se vsichni jedinci s titulem BOJ
Nejlepsí pracovní pes
zúčastní se psi a oeny, kteří ve třídě pracovní
obdrzeli titul CAC
Nejlepsí veterán
zúčastní se vsichni jedinci s titulem BOY
Přehlídka tříd čestných
zůčastní se vsichni jedinci tříd čestných
Nejlepsí pár psů
nastoupit do soutěze můze pes a oena stejného
plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na
výstavě posouzeni
Nejlepsí chovatelská skupina nastoupit do soutěze můze skupina nejméně třech a
nejvíce 5 pěti jedinců, pocházejících od jednoho
chovatele a minimálně od dvou různých odců nebo
matek, kteří byli na výstavě posouzeni
Yítěz klubové výstavy (BIS,) zúčastní se jedinci s titulem BOB
7:30 az 9:00
přejímka psů
9:00
slavnostní průvod přihlásených jedinců
9:30 az 14:30 posuzování v kruzích
15:00
závěřečné soutěze
Časový harmonogram je orientační. Během celé výstavy probíhá
jarní svod.

Všeobecná ustanovení́: Yýstava je přístupná psům a oenám zapsaným v knihách uznaných ̌CI, kteří
dosáhli nejméně v den výstavy stáří pozadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v
českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za skody způsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa.
Změny exteriéru psa, prováděné nadměrným lakováním, tonováním srsti a úpravou trimováním s
dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání psů
nebo případnému poranění osob. Z výstavy jsou vyloučeni psi nemocní nebo podezřelí z nemoci, psi po
úraze, oeny v druhé polovině březosti, oeny kojící a háravé oeny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato
právo vystavovat. Psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Přijetím přihlásky podléhá
vystavovatel vsem ustanovením výstavního řádu ČMKU a propozic. Y případě, ze by se výstava nekonala z
objektivních příčin, budou poplatky pouzity k uhrazení nákladů výstavy. Yodění stěňat za účelem jejich
prodeje na výstavě je zakázáno. Yystavovatel se zavazuje uhradit výstavní poplatek i v případě, ze se výstavy
z jakýchkoliv důvodů nezúčastní.
Protestý: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest lze podat pouze z oormálních důvodů –
porusení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, do výstavní kanceláře, současně
se slozením jistiny 2000,-Kč a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve
prospěch pořadatele výstavy.
Veterinární podmínḱý: psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí
mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. o) veterinárního zákona.Psi pocházející z
členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat
podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 16. 5. 2003

Upozornění pro vystavující́: Parkování osobních aut na nádvoří, v zámeckém parku a na přístupových
komunikacích parku je zakázánon
Ochrana osobních údajů GDPŔ: Podáním přihlásky, majitel přihláseného psa souhlasí s tím, ze jeho
osobní údaje budou zveřejněny v katalogu, v posudku, na diplomech a ve výsledkových listinách. ále
souhlasí majitel i handler předváděného psa, ze ootograoie s jeho osobou budou pouzity v rámci klubu a při
prezentaci této výstavy.

