Českomoravský klub chovatelů barvářů
14. Klubová výstava 16. 5. 2020
Propozice klubové výstavy
Kolesa
Kladruby nad Labem
Program:
Přejímka psů

8:00 – 9:00

Slavnostní zahájení

9:00 – 9:30

Posuzování v kruzích

9:30 – 14:00

Rozhodčí:

Hlavní rozhodčí p. Milan Pavlík, Ing. Ĺudovít Pitoňák.
Změna rozhodčích vyhrazena. V kruhu posuzuje jeden rozhodčí, který má právo odmítnout posoudit psa, který
nastoupí k posuzování pozdě nebo je agresivní. Účast na výstavě není podmíněna předchozí účastí na bonitaci.
Na výstavě se posuzuje podle Výstavního řádu ČMKU.

Bonitace:

Po ukončení posuzování v kruzích bude probíhat bonitace (přibližně od 13:00), bonitovat budou poradci chovu
za účasti rozhodčího z exteriéru pro barváře. Údaje o bonitovaném psovi (jméno, ČLP, datum narození) pošlete
napřed panu Ladislavu Varvařovskému. Adresa: Bohutín 24, 262 41 Bohutín, tel.: (+420) 606 357 847, e.mail:
varvarovsky24@seznam.cz

Třídy: rozdělení 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 pracovní

Od 15 měsíců, přístupná pro psy nebo feny s úspěšně složenou zkouškou z výkonu doloženou pracovním
certifikátem (českým vystavovatelům jej vystavuje ČMKJ).

Třída vítězů

Od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový
vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský nebo Světový vítěz.

Třída čestná

Od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový
vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský nebo Světový vítěz , bez nároku na CAC.
Zadává se známka a pořadí.
Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene.

Třída veteránů

Od 8 let.
Příslušný věk pro zařazení do dané třídy musí byt dosažen nejpozději v den konání výstavy.
Přeřazování z třídy do třídy jako nový požadavek vystavovatele je nepřípustné.

Tituly: CAJC-ČR, Nejlepší mladý jedinec BOJ, CAC-ČR, Res. CAC-ČR, Klubový vítěz, Nejlepší veterán - BOV, Vítěz plemene – BOB, BOS.
Udělení titulů není nárokové. Pro získání titulů Český Junior šampion a Český šampion, Český Grand šampion a Český veterán
šampion platí ustanovení ČMKU.
Titul Klubový vítěz (KV): do soutěže nastupuji vitězové BOB jednotlivých plemen. Je to čestný titul a zadávaný dle pravidel ČMKCHB.
Uzávěrka přihlášek: 1. 5. 2020
Vystavní poplatky:
1. pes
2. a další pes
Dorost, veteráni
Třída štěňat a třída čestná

Člen ČMKCHB

Nečlen

600 Kč
400 Kč
300 Kč
200 Kč

800 Kč
600 Kč
300 Kč
200 Kč

Č. účtu: 2001702708 / 2010
U přihlášky uvádějte:
- Variabilní symbol uveďte číslo telefonu majitele psa.
- Konstantní symbol 008.
- Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele psa.
Adresa majitele účtu:

Českomoravský klub chovatelů barvářů při ČMMJ
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.2001702708/2010, IBAN: CZ1920100000002001702708

Poplatek za bonitaci člen – 500 Kč. Poplatek za bonitaci nečlen – 1 000 Kč.

Příjem přihlášek:

Markéta Vozabule Karbanová, Americká 74, 34561 Staňkov
Čitelně skenované se všemi potřebnými doklady můžete i e-mailem na adresu:
wini.cz@seznam.cz

Kopie dokladu o zaplacení musí být přiložena k přihlášce. Ke každé přihlášce je nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu
původu, při zařazení do tříd vítězů a čestné fotokopii získaného ocenění. Pro třídu pracovní je třeba mít certifikát (českým
vystavovatelům jej vystavuje ČMKJ).

INZERCE V KATALOGU POUZE ČERNOBÍLÝ TISK:
1 stránka
1/2 stránky

200,- Kč (psi, chov. stanice) / 500,- Kč (firmy)
100,- Kč (psi, chov. stanice) / 250,- Kč (firmy)

Číslo účtu: 2001702708 / 2010, variabilní symbol viz. platba za výstavu.
Adresa majitele účtu: Českomoravský klub chovatelů barvářů při ČMMJ.
Bankovní spojení Fio banka, IBAN: CZ1920100000002001702708

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo
očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.

UPOZORNĚNÍ
Od 1.1.2015 je pro uchovnění barváře povinné jeho předvedení a ohodnocení na klubové výstavě barvářů !
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu
vinou pořadatele Pořadatelé neruči za případné onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel.
Vystavovatel je povinen udržovat pořádek v prostorách celého výstaviště a uklidit po svém psu. Z výstavy jsou vyloučeny háravé
feny a feny ve druhé polovině březosti, jakož i feny, které mají štěňata mladší 7 týdnů.
Vodění štěňat na výstavu za účelem prodeje je zakázáno.
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v
areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Porušení tohoto ustanovení
může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

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 1200 Kč, pouze v průběhu výstavy.

