KLUBOVÁ VÝSTAVA PRO PLEMENA WHIPPET A GREYHOUND
SOBOTA 18. 6. 2022 NOVÁ ŽIVOHOŠŤ
(bez zadávání titulu Klubový vítěz)
Místo konání: Juniorcamp Nová Živohošť, Nová Živohošť 98, 257 56 Neveklov

www.zivohost.cz

Juniorcamp se nachází v jedné z nejkrásnějších lokalit Slapské přehrady cca 60 km od Prahy.

KRÁSA A VÝKON KCHCHADP 2022
Klubová výstava je součástí 2-denní akce KRÁSA A VÝKON KCHCHADP 2022
v neděli 19 . 6. 2022 se koná KLUBOVÝ COURSING (CACT) – Dvůr Pecínov – viz. samostatné propozice

www.klub-adp.cz
Všechny tituly jsou dosažitelné bez ohledu na klubovou příslušnost.

! Každý účastník výstavy a bonitace je povinen dodržovat aktuálně nařízená protiepidemická opatření !

Rozhodčí / Judge: Tomáš Kučera, CZ (Top Coach)
PROGRAM
9:30 - 10:15 přejímka psů / reception of dogs
10:30 - posuzování / judging
cca 15:00 – odpolední soutěže / finals
Při klubové výstavě proběhne také BONITACE – přihlášky zasílejte prosím poradkyni chovu na e-mail: vefro@seznam.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / ENTRIES CLOSE: 9. 6. 2022
VÝSTAVNÍ POPLATKY / ENTRY FEES
První pes vč. katalogu (1st dog)
Každý další pes (every additional dog)
Štěňata, dorost, veteráni (Baby, Puppy, Veteran)
Třída čestná (Honorary Class)
Soutěže - páry, chov. skupiny, Dítě a chrt (Competitions)
Inzerce v katalogu - celá strana A5 (Adverts in catalogue)
Instrukce k platbě jsou uvedeny níže.

Přihlášky zasílejte pouze přes DOGOFFICE.CZ
poplatky pro vystavovatele z ČR
člen KCHCHADP
nečlen KCHCHADP
650,- Kč
750,- Kč
550,- Kč
650,- Kč
300,- Kč
400,- Kč
300,- Kč
400,- Kč
250,- Kč
350,- Kč
300,- Kč
500,- Kč

Entry fees

30 EUR
26 EUR
16 EUR
16 EUR
14 EUR
20 EUR

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: K přihlášce vždy připojte tyto doklady
1. oboustrannou fotokopii průkazu původu psa
2. fotokopii příslušných certifikátů (pro zařazení do tř. pracovní, vítězů, čestné)
3. doklad o provedené platbě (doklad o zaplacení převodem z bankovního účtu)
Bez těchto dokladů nebude přihláška přijata! Vstupní list nebude zasílán! Přihlášky budou potvrzovány pouze e-mailem.
To each entry form a pedigree copy must be attached. Entry confirmation will be e-mailed. Fill in a separate form for each dog! A copy of the
pedigree, the recognized Champion title for Champion class and an International working certificate for Working class to be included!

Třídy:

rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU – třída štěňat (4-6 měs.), třída dorostu (6-9 měs.), třída mladých (9-18 měs.), mezitřída
(15-24 měs.), třída pracovní (od 15 měs.), třída otevřená (od 15 měs.), třída vítězů (od 15 měs.), třída veteránů (od 8 let), třída čestná
(od 15 měs.)

Tituly:

CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, Nejlepší dospělý pes a fena plemene

Soutěže:

Nejlepší pár: pes a fena vystavené na výstavě ve vlastnictví jednoho majitele
Nejlepší chovatelská skupina: min. 3, max. 5 jedinců z jedné chovatelské stanice předvedené na výstavě. Musí pocházet minimálně ze
dvou matek či otců.
Dítě a chrt (do 13 let) – soutěž mladých vystavovatelů
Nejlepší hlava & Nejlepší pohyb v plemeni - jednotlivé psy navrhuje v průběhu posuzování rozhodčí, účast na těchto soutěžích není
zpoplatněna
WHIPPET COLOUR SHOW – Nejlepší jednobarevný, Nejlepší žíhaný, Nejlepší strakatý – přihlášky na místě do 12:00 hod. (20 Kč/pes)
Competitions:
Brace Competition – for a female and a male of the same breed with the same owner, judged at the show.
Breeder’s Group Competition – min. 3 and max. 5 individuals of the same breed, having at least two different sires or dams, judged at
the show
Junior Handling competition (max. 13 years old)
Best Head & Best Movement in Breed - dogs are nominated during judging by the judge, no fee
WHIPPET COLOUR SHOW – Best Solid, Best Brindle, Best Particolour – entries until 12:00 (1 EUR/dog)
ZÁVĚREČNÁ FINÁLE V ČESTNÉM KRUHU / FINALS :
°BEST BABY IN SHOW

°BEST PUPPY IN SHOW

°BEST JUNIOR IN SHOW

°BEST VETERAN IN SHOW

°BEST IN SHOW

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ / RULES & REGULATIONS
Výstava je pořádána podle Výstavního řádu ČMKU a FCI. Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem
ustanovením Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru. Psi musí být zapsáni v plemenné knize členského
státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP FCI uznává. Pro zařazení do příslušné třídy je rozhodující věk psa v den konání
výstavy. V případě nedoložení příslušných certifikátů pro třídu vítězů, pracovní a čestnou bude pes přesunut do třídy otevřené.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není
dovoleno. Každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru! Z účasti na
výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou
pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru); 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 a psi s kupírovanýma ušima. Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním,
tónováním srsti jsou zakázány. Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin nemůže být důvodem pro vrácení výstavních poplatků. Je
zakázán prodej štěňat na výstavě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozhodčího. Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v
katalogu. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat pořádek v místě konání výstavy. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních
příčin, budou výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s výstavou. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nedoručené
přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel.
The show is held under the FCI and ČMKU Show Regulations. Only those dogs are admitted for which are registered in a stud book
recognized by the FCI. Agressive dogs, dogs owned by person who has been suspended as an exhibitor, dogs that bite, are ill, are
suspected of being ill, as well as deformed/injured dogs, bitches in heat, bitches visibly in whelp or lactating bitches are not permitted
into the show area. They are excluded from judgement. The dog must have reached the age required for class no later than on the day
of the show. If all required certificates for Working and Champion Class are not attached, the dog will be into Open Class moved.. The
show organizer does not take any responsibility for damages caused by a dog or an exhibitor, or for dog loss or dead. Free running of
dogs is not allowed. Changes in exterior of a dog performed by means of excessive use of lacquer, powder, hair tinting and basic
trimming connected with a longtime tying up of the dog on a table are forbidden at the show. The violation of these rules can lead to
disqualification of the dog. The exhibitors are obliged to abide with provisions of the FCI and CMKU Show Regulations, of this schedule
and the instructions of Show Committee, to which they bind themselves by submitting the entry form. If the exhibitor does not take
part at the show for any reasons the entry fees must be reimbursed to the show organizer. Puppy sale is not allowed at the show. The
exhibitor agrees with publishing of his/her address in the show catalogue.

PROTEST / COMPLAINT
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat lze jen z formálních důvodů, tj. pro
porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1100 Kč ve výstavní
kanceláři v průběhu posuzování v kruhu.
A complaint against any decision made by the judge is not admissible. A complaint can be submitted for formal reasons concerning
violating the show rules and regulations or show schedule. The complaint must be submitted in writing, against a deposit of 1100 CZK,
in the course of the show. If the complaint is found to be unjustified, this deposit will be handed over to the organiser of the show.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY / VETERINARY REGULATIONS
Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím
průkazem nebo pasem pro malá zvířata, kde bude potvrzena platná vakcinace proti vzteklině. Psi chovatelů z členských zemí EU a
třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Dogs coming from EU member states and from third countries must have a valid EU Pet Passport and must fulfil the conditions laid
down by the EU Regulation 998/2003 of 26. 5. 2003 - valid rabies vaccination.

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášky se vyplňují elektronicky přes www.dogoffice.cz. Každý pes má svou přihlášku. Sleva za druhého a dalšího psa může být
uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. spolumajitel,
bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psa po uzávěrce není možné.
Při přihlášení více psů nelze za prvního psa považovat psa ze třídy štěňat, dorostu, veteránů, čestné.

PLATBA / PAYMENT
- bankovním převodem na účet:
Vystavovatelé z ČR - platby v CZK
Vystavovatelé ze zahraničí - platby v EUR

č.účtu: 219974168/0600 (MONETA Money Bank), var.symbol 111
č.účtu: 219974045/0600 (MONETA Money Bank), var.symbol 111
IBAN: CZ35 0600 0000 0002 1997 4045, BIC (SWIFT) kód: AGBA CZ PP
Název účtu: Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen
Adresa příjemce: Nad Želivkou 459, 164 00 Praha 6

K přihlášce musí být vždy přiložen doklad o zaplacení!

!!! UPOZORNĚNÍ PRO VYSTAVOVATELE !!!
Výstava se koná ve venkovních prostorách na travnaté ploše, a to za každého počasí.
Volné pobíhání psů v areálu výstavy není dovoleno. Prosíme, udržujte areál v čistotě a zabezpečte své psy tak, aby neobtěžovali
ostatní hosty a návštěvníky areálu. Děkujeme za pochopení.
PSI V AUTECH V HORKÉM POČASÍ
V horkých i zdánlivě méně teplých dnech nikdy nenechávejte svého psa zavřeného v autě! Zajistěte, aby se psi zdržovali ve stínu
(použijte např. velký deštník) a měli k dispozici dostatečné množství pitné vody.
!!! ATTENTION TO ALL EXHIBITORS !!!
It is an outdoor show and is being held in all weathers.
Free running of dogs is not allowed in the show area. Please help to keep the venue and surrounds clean & tidy and be sure your
dogs not bother other guests and visitors. Thank you.
DOGS IN CARS ON HOT DAYS
Your dog is vulnerable and AT RISK if left in a vehicle in high temperatures and even on days considered as slightly warm. Keep
the dog in the shade – take your own shade for example a large umbrella and always have plenty of water available to drink so
your dog stays well hydrated.

Online přihlášky / Online entries: www.dogoffice.cz
Kontakt / Contact
Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen, Nad Želivkou 459, 164 00 Praha 6
tel: +420 732541951, e-mail: klub.adp@gmail.com

