Přihláška na akci
Krajská výstava NO – 9.6.2012

VÝSTAVA
9. června 2012

BONITACE
10. června 2012

PROPOZICE

PROPOZICE

Bonitace NO – 10.6.2012
Pohlaví:

pes

fena

Třída:

dorost

mladý

dospívající

pracovní

Jméno psa (feny)

______________________
Chovná stanice
_______________________
Číslo zápisu ___________ Tetovací č. __________
Datum narození _______________ RTG __________
Zkoušky ____________________________________
Dlouhosrstá varianta __________________________
Otec _______________________________________
Č. zápisu

______________Zkoušky _________

Matka ______________________________________
Č. zápisu

______________Zkoušky _________

Chovatel ____________________________________
Adresa ______________________________________
_____________________________________________

Přihlášky s dokladem o zaplacení a u třídy
pracovní s kopií průkazu původu zasílejte na
adresu:
Vojtěch KOUDELKA, Ţitavská 1497
407 47 VARNSDORF  412 372 703
E-mail: voko@cbox.cz
721 773 911

Přihlášky s dokladem o zaplacení a kopií průkazu
původu zasílejte na adresu:
Vojtěch KOUDELKA
Ţitavská 1497
407 47 VARNSDORF  412 372 703
E-mail: voko@cbox.cz
721 773 911

Výstavní poplatky: I. uzávěrka

Výstavní poplatky:

za 1. psa + katalog
za dalšího psa
zahraniční účastník

350,- Kč
300,- Kč

10,- €

Poplatky uhraďte přiloženou složenkou nebo na
účet č. 201293612/0300. Variabilní symbol uveďte
tetovací číslo psa.

I. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 25.5.2012
Rozhodčí: třída psů i fen
Program:
sobota

7:30 – 8:30
9:00
9:15

Jiří Zavadilík

přejímka psů
slavnostní zahájení
posuzování v kruzích

_____________________________________________

Doklady potřebné k účasti na výstavě:
průkaz původu psa, výkonnostní průkaz, očkovací
průkaz (zahraniční účastníci Europas).

Kontaktní /e-mail ___________________________

Zařazení do tříd:

Majitel či držitel souhlasí s uvedením svého jména a adresy
ve výstavním resp. bonitačním katalogu.

dorost
mladý
dospívající
pracovní

Adresa ______________________________________

Datum:

__________ Podpis: ______________

za psa + katalog

250,- Kč

Poplatky uhraďte přiloženou složenkou nebo na
účet č. 201293612/0300. Variabilní symbol uveďte
tetovací číslo psa.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 1.6.2012
Rozhodčí:

Jiří Zavadilík

Program:
neděle

7:45 – 8:15
8:30

II. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 1.6.2012

_____________________________________________
Majitel / drţitel _______________________________

II. uzávěrka

250,- Kč
200,- Kč

(6-12 měsíců)
(12-18 měsíců)
(18-24 měsíců)
(nad 24 měsíců)

přejímka psů
zahájení

Trénink bonitace:
neděle, 3. června 2012 od 9:00 hod.
poplatek na místě
100,- Kč
Doklady potřebné k účasti na bonitaci:
Průkaz původu psa, výkonnostní průkaz, očkovací
průkaz, doklad o zaplacení členských příspěvků
KNO pro rok 2012.
!!V případě prodlouţení je zapotřebí předloţit i
předchozí zařazení!!

Všeobecná ustanovení:
výstava je přístupná psům i fenám, kteří dosáhli
den před výstavním dnem stáří požadované pro
zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni
v české plemenné knize. Pořadatel nezodpovídá za
škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani
za úhyn či ztrátu psa.
Volné pobíhání psů není dovoleno.
Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Venčit psy lze pouze v prostorách označených
pořadatelem, v případě, že k venčení dojde na
jiném místě, je vystavovatel povinen exkrement
uklidit.
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším
stupni březosti a kojící feny. Dále se vylučují
jedinci s operativním nebo jiným veterinárním
zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa.
Každý majitel (držitel) souhlasí se zveřejněním
svého jména a adresy ve výstavních materiálech
(katalogy atp.)
Výstava se koná dle platného výstavního řádu FCI,
v souladu s vyhláškou o ochraně zvířat při chovu,
veřejném vystoupení nebo svodu č. 192/2004 Sb.
v platném znění.
K přihlášce nezapomeňte přiložit kopii průkazu
původu a potvrzení (doklad) o zaplacení
účastnického poplatku.

Místo konání:

KLUB NĚMECKÝCH OVČÁKŮ ČR
ČLEN WUSV

Sportovní areál
JIŘETÍN POD JEDLOVOU
obec roku 1998
Při příjezdu od České Lípy projedete osadou
„Lesná“ a za benzinovou pumpou „EuroOIL“, se
na kruhovém objezdu dáte vlevo, na Jiřetín pod
Jedlovou (dále směr Rybniště, Děčín).
Asi 200 m za kruhovým objezdem uvidíte po levé
straně fotbalové hřiště – místo konání výstavy ,
bonitace a tréninku na bonitaci.
Při příjezdu od Děčína, po projetí obce Jiřetín pod
Jedlovou, uvidíte po pravé ruce fotbalové hřiště –
místo konání výstavy a bonitace.
Před hřištěm je hned u silnice parkoviště, kde
můžete zaparkovat svůj vůz.
Cesta od křižovatek bude značena.
Veterinární podmínky:
při přejímce bude vyžadováno platné potvrzení o
očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a
parvoviróze v době ne kratší 20 dnů a ne starší
1 rok.
Protest:
protest proti rozhodnutí rozhodčího není přístupný.
Protestovat lze pouze z formálních důvodů
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest
musí být podán písemně, současně se složením
jistiny ve výši 500,- Kč, pouze v průběhu výstavy.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve
prospěch pořadatele výstavy.

místní pobočka klubu německých ovčáků
ve Varnsdorfu
pořádá ve dnech

9.6.2012
Lužickou

KRAJSKOU VÝSTAVU
německých ovčáků s mezinárodní účastí
se zadáním titulu
KRAJSKÝ VÍTĚZ

10.6.2012
BONITACI
a

plemene německý ovčák

