Klub karelských medvědích psů a lajek z.s.

KLUBOVÁ VÝSTAVA
s CAC s KV
sobota dne 31.8.2019
Kostelní Střímelice
(lovecká chata)

PROGRAM:
8:00 – 9:00

přejímka psů

9:00

zahájení výstavy

9:00 – 11:00

posuzování v kruhu

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
1. termín
2. termín

15.7.2019
31.7.2019

KONTAKTNÍ ADRESA
Michaela Kadlecová
Hranice IX – Uhřínov 5
753 61 Hranice
Tel.: +420 732 785 461
Email: karelajky@email.cz

PŘIHLÁŠKY
Přihlášky zasílejte do termínů uvedených výše, a to poštou na
uvedenou kontaktní adresu nebo emailem na karelajky@email.cz

VÝSTAVNÍ POPLATKY
1.uzávěrka

2.uzávěrka

za prvního psa (včetně katalogu)

600Kč

800Kč

za dalšího psa téhož majitele

500Kč

600Kč

za třídu štěňat, dorostu a veteránů

300Kč

350Kč

(15.7.2019)

(31.7.2019)

Výstavní poplatek lze uhradit:
1) bankovním převodem na účet Klubu KMPL z.s.
příslušnou částku zašlete na účet číslo 277839132/0300
2) poštovní složenkou typu A (platba na účet)
Jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo (uvedené na
přihlášce).

Kopii dokladu o zaplacení je nutno přiložit k přihlášce.

Poplatek se vrací pouze v případě, že přihláška byla odmítnuta. Neúčast na výstavě
z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení výstavního poplatku. Pokud se výstava
neuskuteční z důvodu vyšší moci (veterinární opatření, živelné pohromy apod.),
budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou. Pro rozlišení plateb
při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou
přihláškou, popř. datum odeslání emailu.

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
Výstava se koná podle platného výstavního řádu ČMKU a podle těchto propozic.
Výstava je přístupná psům a fenám plemen, které zastřešuje Klub karelských
medvědích psů a lajek, z.s. (karelský medvědí pes, západosibiřská lajka,
ruskoevropská lajka, východosibiřská lajka, jakutská lajka a finský špic), kteří v den
konání výstavy dosáhli stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu
psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musejí být opatřeni náhubkem.
Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní
úprava trimování s vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.
Chybné zařazení vystavovaného jedince do třídy musí vystavovatel řešit s jednatelem
výstavy ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu.
K přihlášce

je

nutné

přiložit

oboustrannou

fotokopii

průkazu

původu

přihlašovaného psa. Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata.
Přijetí psa na výstavu bude cca 10 dní před výstavou potvrzeno zasláním vstupního
listu emailem. V případě, že majitel psa neuvede na přihlášce emailovou adresu,
bude mu zaslán vstupní list poštou na adresu uvedenou na přihlášce. Za nesprávně
vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost.

DOKLADY NEZBYTNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ
1) Platný originál průkazu původu psa nebo příloha průkazu původu psa
2) Očkovací průkaz nebo pas psa
3) Potvrzení o přijetí psa na výstavu (vstupní list obdrží každý vystavovatel po
zpracování výstavního katalogu 10 dnů před konáním výstavy)

Z ÚČASTI NA VÝSTAVĚ BUDOU VYLOUČENI
Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně
uvedeni v katalogu vinou pořadatele, psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny
v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny. Psi v majetku osob, kterým bylo
odňato právo vystavovat. Psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Psi
s kupírovanýma ušima

PROTEST
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.
Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů) je přípustný; musí být
podán písemně současně se složením jistiny 1000Kč. Nebude-li protest uznán,
propadá jistina ve prospěch pořadatele výstavy. Protest musí být podán v průběhu
výstavy – nejpozději do ukončení posuzování

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Psi účastnící se výstavy musí být klinicky zdraví a musí být doprovázeny očkovacím
průkazem nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním proti vzteklině. Na
výstavě musí být dodržována ustanovení zákona č.246/92Sb.(zákon na ochranu zvířat
proti týrání) ve znění pozdějších předpisů v celém rozsahu.

TŘÍDY
Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce.
Vystavovaní jedinci mohou být přihlášeni pouze do jedné z těchto tříd. Pro zařazení
do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být
splněny v den podání přihlášky. Pro zařazení do třídy pracovní je nutné přiložit
k přihlášce fotokopii certifikátu o vykonané zkoušce a pro zařazení do třídy vítězů
fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do této třídy (mezinárodní, národní
šampion, národní vítěz, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový
vítěz). Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, pořadatel je povinen zařadit psa
do třídy otevřené.

KLASIFIKACE
1) Třída štěňat a dorostu

velmi nadějný
nadějný

2) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů
výborný
velmi dobrý
dobrý
dostatečný
neposouzen
diskvalifikován

TITULY
CAJC, CAC, Res.CAC, BOJ, BOS, BOB, BOV, Klubový vítěz

Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek a diplom. Zápis do PP bude
prováděn v den konání výstavy ve výstavní kanceláři v době od 9 do 12hod.

ROZHODČÍ
Karel Hořák (CZ)

