KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. Blanická 13, 120 00 Praha 2

PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ A BONITACI
15. 9. 2019 (neděle)
Rekreační středisko Brněnka
Happy Herolky

Uzávěrka 31. 8. 2019. (sobota)
Klubová výstava pinčů – výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, Nejlepší mladý (BOJ), Nejlepší pes,
Nejlepší fena, Nejlepší veterán (BOV), BOB, BOS, Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina
Program výstavy a bonitace (přesný časový harmonogram bude upřesněn dle počtu přihlášených psů
cca týden před výstavou):
8:00 – 9:00 hod

přejímka psů na bonitaci a výstavu

9:15 – 13:00 hod

zahájení výstavy, posuzování v kruzích

13:00 – 14:00 hod

bonitace

Posuzovatel Bonitace a výstavy:
•

Jiřina Jandová - posoudí všechna plemena

Bonitace:
•

Poplatek za bonitaci

člen klubu 200,- Kč
nečlen klubu 600,- Kč

•
•
•
•
•
•

K přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení bonitace
Na bonitaci předložte originál PP
U německých pinčů předložit výsledek posouzení RTG kyčelních kloubů
Výsledky bonitace budou zveřejněny na webových stránkách klubu. Pokud máte zájem o
zveřejnění fotografií svého psa, zašlete je na e-mail haskovaklaraeznam.cz, jako předmět emailu uveďte Bonitace – jméno psa.
Přihlášky na bonitaci zasílejte prosím poštou na adresu poradce chovu
Ivana Hajerová –
Jičínská 43
130 00 Praha 3
mobil: +420 721 652 120
e-mail: hajerova.aliv@seznam.cz
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Klubová výstava:
•

Poplatek za výstavu

třída štěňat

150,- Kč

třída dorostu

200,- Kč

ostatní třídy za prvního psa člena klubu 420,- Kč
ostatní třídy za dalšího psa člena klubu 420,- Kč
ostatní třídy za prvního psa nečlena klubu 600,- Kč
ostatní třídy za dalšího psa člena klubu 550,- Kč
•
•
•
•

Třída veteránů a třída čestná nejsou pro členy klubu zpoplatněny, nečlen klubu zaplatí 150,Kč za každého psa
Poplatek za soutěže činí 100,- Kč za každý přihlášený pár/chovatelskou skupinu člena klubu,
200,- Kč za každý pár/chovatelskou skupinu nečlena
K přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku,
pro přihlášení do třídy vítězů také kopii šampionátu.
Na výstavě předložte originál PP

Uzávěrka přihlášek:
Přihlášky na výstavu zašlete nejpozději 31.8. 2019 na adresu uvedenou na přihlášce. Je možné i
elektronické přihlašování prostřednictvím www.dogoffice.
Tituly:
Nejhezčí pupák

může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat

Nejhezčí dorost

může být udělen psu nebo feně ve třídě dorostu

Nejlepší mladý (BOJ)

může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě mladých

Nejlepší veterán

může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě veteránů

Vítěz třídy čestné

může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě čestné

CAJC

může být udělen nejlepšímu psu i feně ve třídě mladých

CAC

může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou (s výjimkou
třídy čestné)

res. CAC

může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou (s výjimkou
třídy čestné)

Nejlepší pes/fena

může být udělen nejlepšímu psu i feně ze tříd „dospělých“ (mezitřída,
otevřená, vítězů)

BOB

může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem Nejlepší
mladý, Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán
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BOS

může být udělen nejlepšímu jedinci opačného pohlaví, než je jedinec
s titulem BOB

Rozdělení do tříd:
Třída štěňat

stáří 3 – 6 měsíců

Třída dorostu

stáří 6 – 9 měsíců

Třída mladých

stáří 9 – 18 měsíců

Mezitřída

stáří 15 – 24 měsíců

Otevřená

stáří od 15 měsíců

Vítězů

stáří od 15 měsíců, držitel Klubového vítěze, Národního vítěze,
Šampiona, Interšampiona

Třída čestná

stáří od 15 měsíců

Třída veteránů

stáří od 8 let výše

Soutěže:
Nejlepší pár
Nejlepší chovatelská
Skupina

do soutěže mohou být přihlášeny páry pes a fena stejného plemene
a stejného majitele, kteří byli posouzeni na výstavě.
do soutěže mohou být přihlášeny skupiny nejméně tří jedinců stejného
plemene a stejného chovatele, kteří mají alespoň dva rozdílné otce
nebo matky a byli posouzeni na výstavě

Veterinární podmínky:
Všechna zvířata musí být klinicky zdráva, bez projevů nemoci. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou,
nebudou na výstavu vpuštěni. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem
obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině, psince, parvoviróze a leptospiróze. Po dobu
konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo
případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům i fenám, zapsaným v plemenných knihách, uznaných FCI, kteří dosáhli v den
výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých
plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem,
ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání důvodu
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odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé fen, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny
a jedinci s operativním nebo veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se
výstava z objektivních důvodů nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění
štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán.
Během výstavy bude probíhat namátková kontrola psů dle tetovacího nebo čipového čísla za účelem
identifikace dle předpisu FCI.
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů při
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny
300,- Kč a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy.

Platby za bonitaci a výstavu:
Platby lze provést pouze na účet Klubu pinčů vedený u České spořitelny, č.ú. 134 608 7339/0800.
Do poznámky pro příjemce uvádějte celé jméno majitele nebo jména zvířat.
Platba za výstavu na místě NENÍ MOŽNÁ!!! Přijaty budou pouze přihlášky s přiloženou kopií dokladu
o zaplacení.
Místo konání bonitace a výstavy:
GPS souřadnice:
49°18’49.212”N, 16°25’12.444”E (N49.313076; E16.419395)
Vlakem
Nejbližší vlaková zastávka je vzdálena 3 km a jmenuje se Hradčany. Leží na trase Brno – Tišnov.
Autobusem
Nejbližší autobusová zastávka Heroltice – rozcestí je vzdálena 500 m.

