KLUBOVÁ VÝSTAVA
SOUTÌŽE
Nejlepší pár psù
(pes a fena v majetku jedné osoby, kteøí byli posouzeni)

Èeskomoravský klub chovatelù Yorkshire Terrierù
si Vás dovoluje pozvat na

KLUBOVOU VÝSTAVU
která se bude konat 25. 5. 2019
v obci Želiv
Kulturní dùm, Želiv

Pes: _____________________________________________________________________
Fena: ___________________________________________________________________
Majitel: _________________________________________________________________

Rozhodèí : Zdenìk Kliment, CZ
zmìna rozhodèího vyhrazena

Uzávìrka pøihlášek: I. uzávìrka: 5. 5. 2019

II. uzávìrka: 15. 5. 2019

Nejlepší chovatelská skupina

Pøihlášky s dokladem o zaplacení zasílejte DOPORUÈENÌ na adresu:

(psi a feny z jedné chovatelské stanice, kteøí byli posouzeni)

i

Jméno psa / feny: ____________________________________________________
Jméno psa / feny: ____________________________________________________
Jméno psa / feny: ____________________________________________________
Jméno psa / feny: ____________________________________________________

Milada Piroutková
Kvìtnového vítìzství 1864, 149 00 Praha 4
i

Nebo lze využít ON-LINE pøihlášku
On-Line pøihlášku najdete na www.cmkchyt.cz

DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ
Nejlepší mladý vystavovatel - Junior Handling
Jméno vystavovatele: ________________________________ Vìk: ______
Jméno psa / feny: __________________________________________________

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a svým podpisem se
zavazuji je dodržet. Potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé
a souhlasím s uvedením své adresy v adresáøi vystavovatelù.

V ___________________________

Podpis: ____________________________

Pøihlášky zaslané jiným zpùsobem nebudou pøijaty
Bez dokladu o zaplacení nebude pøihláška pøijata
Program výstavy:

Výstavní poplatky:
první pes + katalog
druhý pes
puppy + dorost
veteráni
tøída èestná
nejlepší pár
nejlepší skupina
mladý vystavovatel

09:00 - 10:00
10:00
10:15 - 14:00

- Pøejímka psù
- Oficiální zahájení výstavy
- Posuzování v kruhu
I. uzávìrka

II. Uzávìrka

500,400,300,150,100,150,150,150,-

600,500,350,200,150,200,200,200,-

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi musí být vybaveni veterinárním osvìdèením nebo oèkovacím prùkazem obsahujícím záznam, že
pes byl v dobì od 30 dnù do jednoho roku pøed konáním výstavy oèkován proti vzteklinì a je v
imunitì proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z èlenských zemí EU a tøetích zemí
musí být doprovázení platným pasem pro malá zvíøata a musí splòovat podmínky dané naøízením
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003, po dobu konání výstavy majitelé
zabezpeèí svá zvíøata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo pøípadnému poranìní
osob.
Všeobecná ustanovení: Výstava je pøístupná psùm a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteøí
dosáhli den pøed výstavním dnem stáøí požadovaného pro zaøazení do tøídy. Importovaní psi musí být
zapsáni v èeských plemenných knihách, na pøihlášce nutno uvést i pùvodní zkratku pl. knihy a èíslo
zápisu zemì, ze které pes pochází. Poøadatel výstavy nezodpovídá za škody zpùsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psù není dovoleno. Výstavní výbor
mùže bez udání dùvodu odmítnout pøijetí pøihlášky. Z výstavy se dále vyluèují háravé feny, feny ve
vyšším stupni bøezosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k
odstranìní vady v exteriéru psa. Zmìny exteriérù psa provádìné nadmìrným lakováním, tónování
srsti a základní úpravou trimováním na výstavì, s dlouhodobým vyvazováním psù na stolech jsou
zakázány. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení výstavního øádu ÈMKU, tìchto propozic
a pokynù výstavního výboru, k èemuž se zavazují podáním pøihlášky. Rovnìž jsou povinni dodržovat
poøádek v areálu. V pøípadì, že by se výstava nekonala z objektivních pøíèin, budou poplatky použity
k uhrazení nákladù výstavy. Vodìní štìòat a jejich prodej na výstavì je zakázán.
Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodèího není pøípustný. Protestovat lze pouze z formálních
dùvodù porušení výstavních pøedpisù a propozic. Protest musí být podán písemnì, souèasnì se
složením jistiny 500,- Kè, pouze v prùbìhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve
prospìch poøadatele výstavy.

KLUBOVÁ VÝSTAVA
která se bude konat 25. 5. 2019
Na výše uvedenou výstavu pøihlašuji do tøídy:
a

PSA

FENU

Dog / Rüde

Bitch / Hündin

plemene Yorkshire Terrier

TØÍDA:

PUPPY (4 - 6 mìsícù)
Baby class / Babyklasse

DOROSTU (6 - 9 mìsícù)
Puppy class / Jüngstenklasse

Datum narození: __________________
Date of birth / Geworfen am

Èíslo zápisu: ______________________
Pedigree No / Zuchtbuch-Nr

Pouze v tìchto tøídách
Only in those classes / Nur in diese Klassen

* CAC ÈR
# VÍTÌZ ŽELIVU

MLADÝCH (9 - 18 mìsícù)
Junior class / Jugendklasse

MEZITØÍDA (15 - 24 mìsícù)
Intermediate class / Mittelklasse

OTEVØENÁ (od 15 mìsícù)
Open class / Offene Klasse

VÍTÌZÙ (od 15 mìsícù)
Winner class / Siegerklasse

*#
*#

*#

VETERÁNÙ (od 8 let)
Veteran class / Veteranenklasse

ÈESTNÁ (od 15 mìsícù)
Honour class / Ehrenklasse

Jméno psa: ____________________________________________________________
Name of the dog / Name des Hundes

Otec: ____________________________________________________________________
Father / Vater

Matka: ___________________________________________________________________
Mother / Mutter

Doklady pro úèast na výstavì: prùkaz pùvodu psa, veterinární osvìdèení, oèkovací prùkaz,
potvrzení o zaplacení

Chovatel: _______________________________________________________________

Další ujednání: Máte-li zájem na naší výstavì prezentovat a prodávat svoje výrobky, sdìlte to
prosím výstavnímu výboru.

Majitel: __________________________________________________________________

Breeder / Züchter

Owner / Eigentümer

Adresa: __________________________________________________________________
Zadávané tituly: (Udìlení titulu není nárokové, rozhodèí tedy nemusí titul zadat).
Tøída mladých
Mezitøída
Tøída otevøená
Tøída vítìzù
Tøída èestná
Tøída veteránù
Vítìz Želivu
Vítìz plemene
Nejkrásnìjší pár psù
Nejlepší chovatelská
n

5

CAJC (pes i fena), následnì BOJ
CAC, res. CAC (pes i fena)
CAC, res. CAC (pes i fena)
CAC, res. CAC (pes i fena)
Vítìz tøídy (pes i fena)
Vítìz tøídy (pes i fena), následnì BOV
(pes i fena)
BOB (následnì BOS)
j

skupina

Street / Straâe - Post code / PLZ - Residence / Stadt - Country / Staat

E-mail: __________________________________________________________________
Vstupní listy NEBUDOU zasílány. Seznam vystavovatelù bude uveøejnìn na klubových www.

Vstup do tøídy vítìzù je podmínìn získáním nìkterého z následujících titulù: Champion,
Interchampion, Klubový vítìz, Vítìz speciální výstavy, Národní vítìz. K pøihlášce pøiložte
fotokopii získaného titulu.
Tøída èestná je pøístupná psùm a fenám s dosaženým titulem šampion nìkterého z
èlenských státù FCI. V této tøídì se nezadává CAC-ÈR.
Tøída veteránù je pøípustná psùm a fenám jen ve standardní úpravì.

