Českomoravská kynologická unie
Klub chovatelů čivav, z.s.
Vás zvou na

KLUBOVOU VÝSTAVU
pro plemeno čivava (s titulem Klubový vítěz)
v sobotu dne 26. 5 2018 , Golf Club Poděbrady z.s.
adresa : Na Zálesí 530, 290 01 Poděbrady
GPS: 50°8’17.257″N, 15°8’39.890″E

Rozhodčí:

PROGRAM

8.30 – 9.00
9.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.10 – 16.00

čivava krátkosrstá: David Reece (UK)
čivava dlouhosrstá: Steve Rooney (UK)

hlavní přejímka psů
posuzování v kruzích
přestávka
posuzování v kruzích
přehlídky, soutěže

Začátek posuzování v obou kruzích je stejný v 9:30h. Posuzování poběží souběžně. Dodržení uvedených časů je orientační a je závislé na počtu
posuzovaných psů. Psi nastupují dle katalogových čísel. Výstavní čísla jsou vydávána průběžně do 11 hodin.

Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka do 1. 4. 2018

hlášení online přes aplikaci

2. uzávěrka do 6. 5. 2018

www.dogoffice.cz

Sponzorem výstavy je firma BRIT

1/ Přihlášky, informace

Dogoffice administrátor:
Regina Plouharová
náměstí Přátelství 684
383 01 Prachatice
tel: +420 775 368 564
email: chihuahua-cz@seznam.cz
www.dogoffice.cz
www.klubcivav.cz
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2/ Výstavní poplatky Klubové výstavy
1. uzávěrka

2. uzávěrka

do 1. 4. 2018

do 6. 5. 2018

za prvního psa včetně katalogu

600 Kč / 24 €

700 Kč / 28 €

za dalšího psa (bez katalogu = stejné jméno majitele jako u prvního psa)

500 Kč / 20 €

600 Kč / 24 €

štěňata (při vystavení více psů nemůže být považován za prvního psa)

300 Kč / 12 €

400 Kč / 16 €

dorost (při vystavení více psů nemůže být považován za prvního psa)

300 Kč / 12 €

400 Kč / 16 €

veteráni (při vystavení více psů nemůže být považován za prvního psa)

300 Kč / 12 €

400 Kč / 16 €

třída čestná (bez katalogu)

200 Kč / 8 €

300 Kč / 12 €

Nejhezčí pár psů, nejlepší chovatelská skupina

300 Kč / 12 €

400 Kč / 16 €

Dítě a pes

100 Kč / 4 €

100 Kč / 4 €

Výstavní poplatky jsou ve stejné výši pro členy i pro nečleny Klubu chovatelů čivav. z.s.

3/ Platba
Částku zasílejte na účet vedený u Equa Bank :
číslo účtu: 1015521938/6100
variabilní symbol = telefonní číslo majitele psů
IBAN: CZ726 100 000 000 101 552 1938, BIC: EQBKCZPP
Majitel účtu:
Klub chovatelů čivav, z.s.
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Bez dokladu o zaplacení
nebude přihláška přijata. Platba na výstavě není možná. Nezaplacené přihlášky nebudou zpracovány do katalogu.
4/ Důležité upozornění
K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit oboustrannou fotokopii jeho průkazu původu – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu, dále kopii
šampionátu, titul vítěze při zařazování psa do třídy vítězů a třídy čestné. Přihlášku včetně všech dokumentů je nutno zaslat poštou nebo emailem
nebo pomocí aplikace DogOffice včetně všech naskenovaných dokumentů v uspokojivé kvalitě. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno zasláním
informace o vyřízení přihlášky emailem, seznam vystavovatelů bude dále k dispozici na Stránkách Klubu chovatelů čivav, z.s. : www.klubcivav.cz, na
Facebooku ve skupině KCHČ, z.s. – Klubové výstavy.
5/ Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU
třída štěňat

4 - 6 měsíců

třída dorostu

6 - 9 měsíců

třída mladých

9 - 18 měsíců

mezitřída

15 - 24 měsíců

třída otevřená

od 15 měsíců

třída vítězů

od 15 měsíců. Přístupna psům a fenám, kteří získali titul Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, pes s uznaným
mezinárodním nebo národním titulem šampiona (nutno doložit fotokopií udělení titulu)

třída veteránů

od 8 let

třída čestná

od 15 měsíců. Přístupna psům a fenám s uznaným mezinárodním nebo národním titulem šampiona nebo titulem Klubový, Národní vítěz
nebo Vítěz speciální výstavy. Neuděluje se CAC, nemůže se zúčastnit soutěže o Vítěze plemene.

6/ Zadávaná ocenění:
Všichni vítězové tříd s tituly velmi nadějný, výborný, CAJC, CAC, res.CAC, a soutěžící, kteří se umístí v soutěžích na 1. – 3. místě obdrží ceny.
7/ Tituly
Vítěz třídy štěňat

pes a fena ve třídě štěňat se zadanou známkou Velmi Nadějný 1

Vítěz třídy dorostu

pes a fena ve třídě dorostu se zadanou známkou Velmi Nadějný 1

CAJC

pes a fena ve třídě mladých se zadanou známkou Výborný 1

Nejlepší mladý pes - BOJ

nastupuje pes a fena se zadaným titulem CAJC

CAC

pes a fena ve třídě otevřené, mezitřídy a vítězů se známkou Výborný 1

res. CAC

pes a fena ve třídě otevřené, mezitřídy a vítězů se známkou Výborný 2

Vítěz třídy veteránů

pes a fena ve třídě veteránů se známkou Výborný 1

BOV

nastupují pes a fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění Výborný 1

Vítěz třídy čestné

nastupují pes a fena, kteří obdrželi ve třídě čestné ocenění Výborný 1

Nejlepší pes-Vítěz Klubové výstavy

nastupují psi s titulem CAC ze třídy otevřené, mezitřídy a vítězů

Nejlepší fena-Vítěz Klubové výstavy

nastupují feny s titulem CAC ze třídy otevřené, mezitřídy a vítězů

BOB

nastupují psi s titulem CAJC, Nejlepší pes-KV, Nejlepší fena-KV, veterán s titulem BOV

BOS

titul získává jedinec opačného pohlaví, než je jedinec, který získal BOB
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8/ Odpolední soutěže
Nejhezčí pár psů

pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni

Chovatelská skupina

pro nejméně 3 jedince stejného plemene, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek,
kteří byli na výstavě posouzeni

Nejlepší štěně

soutěží vítězové třídy štěňat

Nejlepší dorost

soutěží vítězové třídy dorostu

Nejlepší mladý jedinec výstavy

soutěží psi a feny s titulem BOJ

Nejlepší veterán

soutěží jedinci s titulem BOV

BIS Vítěz Klubové výstavy

soutěží vítězové plemene s titulem BOB

Dítě a pes

pro dvojici dítě a pes, věk dítěte od 3 do 9 let dle výstavního řádku ČMKU

9/ Doklady k účasti na výstavě
 průkaz původu psa
 očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním
10/ Veterinární podmínky
Při přejímce psa bude vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a
leptospiróze v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok, u očkování proti vzteklině s dobou účinnosti 3 roky v době ne starší než 3 roky
11/ Pokyny pro vyplňování přihlášek
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou zpracovány, nebudou
vráceny. 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. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese
pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes je šampion, bude zařazen do třídy otevřené. Fotokopie
nevracíme. K přihlášce musí být přiložen doklad nebo kopie dokladu o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata.
Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této skutečnosti je však povinen dotčeného
vystavovatele neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky – výstavní řád ČMKU, článek 11d.

Přihlášení psů na Klubovou výstavu lze provést online, prostřednictvím aplikace Dogoffice: http://www.dogoffice.cz/
Přeřazování psů po II. uzávěrce není možné. Při stornování přihlášky do 2. uzávěrky se platí manipulační poplatek 100 CZK/pes. Potvrzení přijetí psa
na výstavu-vyřízená přihláška probíhá na emailovou adresu majitele psa, pakliže je tato uvedena. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel
všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Vstupní listy se nezasílají,
pořadatel má k dispozici seznam všech přihlášených psů a jejich majitelů, přejímka proběhne u vchodu dle seznamu přihlášených.
12/ Všeobecná ustanovení
Výstava je přístupná psům a fenám plemene Čivava zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro
zařazení do třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů
není dovoleno. Pokud není v propozicích 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 přísně
zakázán. Pořadatelem výstavy budou vykázány z místa výstavy osoby chovající se nevhodně, osoby porušující všeobecná ustanovení této výstavy či
osoby ignorující pokyny pořadatelů. Vykázaným osobám se výstavní poplatky nevracejí, tyto propadají ve prospěch pořadatele výstavy.
13/ Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí
být podán písemně pořadateli výstavy, současně se složením jistiny 1200,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve
prospěch pořadatele výstavy.
14/ Inzerce v katalogu
Ceník:

celá A5 strana
1/2 A5 strany

800,- Kč
500,- Kč

Inzeráty do katalogu je nutné dodat ve formátu JPG nebo PDF a to e-mailem nebo na USB zařízení. Pro bližší podmínky inzerce kontaktujte:
Dogoffice administrátor:
Regina Plouharová
tel: +420 775 368 564
email: chihuahua-cz@seznam.cz
www.dogoffice.cz
www.klubcivav.cz
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