Klub chovatelů grifonků a brabantíků o.s.

Vás srdečně zve na

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU
která se koná v sobotu 04. dubna 2009
pro plemena brabantík, grifonek belgický, grifonek bruselský

na výstavišti Černá louka při NVP Ostrava

PROGRAM:
07.00 – 09.00
09.00 – 09.15
09.30 – 14.30
14.30 – 17.00

přejímka
zahájení výstavy
posuzování
bonitace

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

13. březen 2009

ROZHODČÍ:

Aerts-Depré Christiane, BE

TITULY:

CAJC, CAC-ČR, Res. CAC-ČR, Vítěz plemene – BOB
Vítěz Speciální výstavy

Nejhezčí pár psů, Nejlepší chovatelská skupina
www.boskowan.com/grifonek
SOUTĚŽE:
•
Nejhezčí pár psů – pro psa a fenu stejného plemene v majetku jednoho majitele
•
Chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince stejného plemene, pocházející od jednoho
chovatele a minimálně ze dvou různých otců nebo matek, musí být na výstavě posouzeni
Výstavní poplatky (v Kč):
Uzávěrka – 13.03.2009
za prvního psa včetně katalogu
za další psy
štěňata, dorost
veteráni, čestná
soutěže

500,450,200,50,0,-

Pro rozlišení bezhotovostních plateb uveďte jako VS číslo přidělené pokladníkem a jako SS
číslo 5 na účet 194490967/0300 (ČSOB). Za 1. psa nemůže být považován přihlášený pes ve třídě
štěňat, dorostu, veteránů a čestné. Payment for foreign exhibitors 20€ for each entered dog.
Doklady k účasti na výstavě:
•
průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude vydán
•
očkovací průkaz psa nebo jeho pas s platným očkováním
Veterinární podmínky:
1.
Při přejímce bude vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl
očkován proti vzteklině, psince, inf. hepatitidě a leptospiróze v době ne kratší 21 dnů a ne
starší 1 rok.
Each dog participating must be effectively vaccinated against rabies. Please bring the vaccination
certificate!

2.

Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy
stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Od 1.3.2004 platí podle zákona na ochranu zvířat proti
týrání č. 246/1992 v platném znění zejména ve znění zákona č. 77/2004 zákaz propagace týrání zvířat
formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes
s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí
být opatřeni náhubkem. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni
březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady
v exteriéru psa. Změny exteriéru psa prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a základní
úpravu trimováním s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Pokud není uvedeno
jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a Výstavního řádu ČMKU. V případě, že by
se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění
štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem
ustanovením výstavního řádu FCI a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy
v katalogu. Potvrzení o přijetí na výstavu bude zasláno cca 7dní před výstavou. Změna rozhodčího
vyhrazena. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Vzhledem k ustanovení čl. 13 odst. c)
Výstavního řádu ČMKU nemůžeme přihlášky po termínu uzávěrky přijmout!
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.
Důležitá upozornění:

K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit fotokopii jeho průkazu původu – platí pro všechny psy
přihlášené na výstavu. Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů:
Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Šampion ČR, Interšampion nebo Šampion
členských států FCI.
PŘIHLÁŠKA
ENTRY FORM
UZÁVĚRKA
ENTRY UNTIL
I. 13.03.2009

□
□
□

□

Přihlašuji se na den

□

Brabantík, Petit Brabançon

Pes, Dog

04.04.2009

□

Fena, Bitch

Grifonek belgický, Griffon Belge
Grifonek bruselský, Griffon Bruxellois

Zbarvení, Colour…………………….….

TŘÍDA
DOROSTU

TŘÍDA
MLADÝCH

MEZITŘÍDA

TŘÍDA
OTEVŘENÁ

TŘÍDA
VÍTĚZŮ

TŘÍDA
VETERÁNŮ

6-9 měs./months

9-18 měs./months

15-24 měs./months

od 15 měs./months

od 15 měs./months

od 8 let/from 8 years

PUPPY CLASS

JUNIOR CLASS

INTERMEDIATE
CLASS

OPEN CLASS

CHAMPION CLASS

VETERAN CLASS

Pro třídu vítězů doložte fotokopii titulu.
A copy of the recognized Champion title for the Champion class to be included.
Pouze ve třídě otevřené, vítězů a mezitřídě se zadává CAC-ČR.
Only Intermediate, Open and Champion class to take part in the CAC ČR – Competition.

Jméno psa
Name of dog………………………………………………………………………………………………………..
Zkratka pl. knihy, č. zápisu
Pedigree, No…………………………………..…………...…..

Dat. narození
Date of birth …………………..

Otec, Father ……………………………………………………………………………………………………….
Matka, Mother ……………………………………………………………………………………………………..
Chovatel, Breeder …………………………………………………………………………………………………
Majitel, Owner……………………………………………………………………………………………………...
Ulice, Street………………………………………..……..…..

Číslo, No……………………….

Místo, Residence ………………………………………….…

PSČ, Post code ……………....

E-mail ………………………………………………………...

Tel., Phone ……………………

Země, Country……………………………………………………………………………………………………..

Prosím, pište strojem nebo hůlkovým písmem.
Please fill in block letters.

SOUTĚŽE - COMPETITIONS
Speciální třídy
Special classes

BABY TŘÍDA

ČESTNÁ TŘÍDA

4–6 měs./ months
BABY CLASS

HONORARY CLASS

Soutěž Nejhezčí pár
Entry for the Couple class
Pes, Dog……………………………………………………………………………………………………………
Fena, Bitch …………………………………………………………………………………………………………
Soutěž Nejlepší chovatelská skupina
Entry for the Breeder’s Group (Team)
Plemeno, Breed……………………………………………………………………………………………………
Jména psů, Names of dogs………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Potvrzuji, že jedinec
pocházející z českého chovu a v majetku vystavovatele z ČR nemá kupírované uši za účelem změny
vzhledu.
The submission of the Entry-Form shall be regarded as exhibition’s declaration stating that she/he knows the
Show-Regulations (see Program) and will observe them.

……………………………………………………………………………………………………………………….
Datum, Date
Podpis majitele, Signature

Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku a spolu s kopií dokladu o zaplacení výstavního
poplatku doporučeně zašlete na uvedenou adresu nebo e-mailem:
Please send your Entry-Form to:

Jakub Kadlec
Antonínská 18
602 00 Brno
Tel.: (+420) 777 095 844
e-mail: vystava@brabantik.cz

