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   FCI CENTRAL EUROPEAN SIGHTHOUND SHOW 18.8.2018
       SIGHTHOUND CLUB SHOW KCHCH 19.8.2018

Místo konání výstavy /Show place:

Zámek Konopiště
256 01 Benešov, Czech republic
 GPS 49.779740, 14.655776  

 
Tituly:
Titles:
Středoevropský vítěz2018
Středoevropsky vítěz mladých 2018 
Středoevropský vítěz veteránů 2018 

Vítěz Konopiště KCHCH 2018
Vítěz Konopiště Junior KCHCH 2018
Central European Winner 2018
Central European Junior Winner 2018 
Central European Veteran Winner 2018 

Winner Konopiště KCHCH 2018
Winter Konopiště Junior KCHCH 2018
 
        
  FCI CENTRAL EUROPEAN SIGHTHOUND SHOW:
	BIS baby - nastoupí všichni oceněni ,,Nejlepší baby“
BIS dorost - nastoupí všichni oceněni ,,Nejlepší dorost“

BIS CESJW 2018 pes/fena - nastoupí všichni s titulem ,,CESJW 2018“ 
BIS CESW 2018/fena - nastoupí všichni s titulem ,,CESW 2018“
BIS CESVW 2018 - nastoupí všichni oceněni ,,CESVW 2018“
BIS čestná - nastoupí všichni oceněni ,,Vítěz třídy čestné“
BIS sk.X. - nastoupí všichni oceněni ,,BOB“   

 
SIGHTHOUND Club Show:
	BIS baby - nastoupí všichni oceněni ,,Nejlepší baby“
BIS dorost - nastoupí všichni oceněni ,,Nejlepší dorost“

BIS Winner Konopiště junior 2018 pes/fena - nastoupí všichni s titulem ,,Winner Konopiště junior 2018“ 
BIS Winner Konopiště 2018 pes/fena - nastoupí všichni s titulem ,,Winner Konopiště 2018“
BIS Nejlepší veterán - nastoupí všichni oceněni ,,Nejlepší veterán“
BIS čestná - nastoupí všichni oceněni ,,Vítěz třídy čestné“
BIS sk.X. - nastoupí všichni oceněni ,,BOB“   








  Rozhodčí / Judges:
18.8.2018 – Sobota - Středoevropská výstava chrtů
   18.8.2018 - Saturday - Central European Sighthound Show
Andrea Novak, SLO:
Whippet, Piccolo Levriero Italiano
František Bouček, CZE:
Cirneco dell´ Etna, Greyhound, Pharaoh hound, Podenco Ibicenco, Podengo Portugues, Podengo Canario, Saluki, Galgo Espaňol
Benjamin Sanchez Garcia, ESP:
Afghan hound, Barzoj

Michaela Pavlásková, SK:
Chart polski, Magyar Agar, LHW, Azawakh, Deerhound, Sloughi,
IW
19.8.2018 – Neděle - Klubová výstava chrtů KCHCH
                        19.8.2018 - Sunday - Sighthound Club Show KCHCH
Michaela Pavlásková, SK:
Whippet, Piccolo Levriero Italiano
Andrea Novak, SLO:
Afghan hound, Barzoj
Benjamin Sanchez Garcia, ESP:
Greyhound, Saluki
František Bouček, CZE:
Magyar Agar, Chart polski, LHW, Azawakh, Deerhound, Sloughi, Galgo Espaňol
  
Třídy /Classes: 
Baby – 4-6 měsíců
Babies – 4-6 months old
Dorost – 6-9 měsíců
Puppies – 6-9 months old
Mladých – 9-18 měsíců
Juniors – 9-18 months old
Mezitřída – 15-24 měsíců
Intermediates – 15-24 months old
Otevřená – od 15 měsíců
Open – above 15 months old
Pracovní – od 15 měsíců(Doložit kopii prac. certifikátu)
Working – above 15 months old (working certificate)
Vítězů – od 15 měsíců (s kopií šampionátu)
Champions -above 15 months (with champion certificate)
Veteránů – od 8 roků
Veterans – above 8 years old
Čestná – pro psy s titulem CH, ICH, Klubový a národní vítěz
Honour – for Ch, Ich, Club winner or National winner
                                          



Výstavní poplatky na jednu výstavu  /Entry fees for one show:
              1.uzávěrka 8.7.2018/2.uzávěrka15.7.2018 /1 st Entry Deadline / 2and Entry Deadline       
Za 1. psa + katalog /Per 1st dog including catalogue
Za 2. psa a každého dalšího /Per 2nd and every additional dog
třída štěňat ,dorostu, veteránů /Per dog in Baby, Puppy and Veteran  
třída čestná / Honour class
Nej. pár, Nej. skupina /Best pair, Best group 
Dítě a pes /Child and the dog
650,- /750,- Kč   30,-/35,- EUR
600,- /700,- Kč   25,-/30,- EUR
300,- /400,- Kč   15,-/20,- EUR
  50,-/100,- Kč      5,-/10,- EUR
100,- /200,- Kč   10,-/15,- EUR
100,- /200,- Kč   10,-/15,- EUR
Psy přihlašení do tříd štěňat, dorostu, čestné a veteránů se nepovažují za prvního psa a sleva z poplatku za 2. a každého dalšího psa se jich netýká.
    
Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to them 

Soutěže :
Dítě a pes: - I. kategorie: od 3 do 9 let, II. kategorie: od 9 do 13 let, III.kategorie od 13 do 17 let. Soutěží se se psem zapsaným v některé plemenné knize států FCI. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. Hodnotí se předvedení psa, není důležitá jeho kvalita. Vystavovatel musí dosáhnout věku pro zařazení do kategorie ve výstavní den. 
Nejlepší pár psů - pro psa a fenu stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu. 
Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně tři jedince stejného plemene pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek. Psi musí být na výstavě posouzeni! 

♠Dodatečné hlášení do výše uvedených soutěží v den výstavy není možné.♠ 


K přihlášce přiložte PP,doklad o zaplacení,případně kopii certifikátu nebo šampionátu.Bez těchto dokladů nebude přihláška  přijata!

You can send your completed entry form by e-mail : ivamivit@seznam.cz with attached scans of the pedigree, certificates and proof of payment

IPB Praha a.s. č.účtu: 157852244/0300 / Payments to the account  157852244/0300
Název účtu /Name of account: Klub chovatelů chrtů
IBAN: CZ98 0300 0000 0001 5785 2244
BIC (Swift): CEKOCZPP
Adresa /address: Klub chovatelů chrtů Praha, Povltavská 16/52,17100 Praha 7-Troja
var. symbol: číslo telefonu majitele psa / Reference: Number of the owner´s mobil phone

                                      ONLINE PŘIHLÁŠKY NA  www.dogoffice.cz
                U online přihlašování vždy dostanete v případě, že přihlášení
             úspěšně proběhlo, potvrzovací zprávu na svůj e-mail. Nepřijde-li,
             zkuste znovu nebo pište na ivamivit@seznam.cz 


                                       ONLINE ENTRIES www.dogoffice.cz
            When entering through the application www.dogoffice.cz,
           you must recived e-mail with a confirmation message, if this
          does not occur, the entryform has not taken place! If you will
          not recive any confirmation message, please try online entry again or contact us.
 
 

Veterinární předpisy 
1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. 
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů. 
3. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26.5.2003. 

Všeobecná ustanovení 
♠Výstava je přístupná psům a fenám sk X.a sk. V. zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhnou ve výstavní den stáří požadovaného pro zařazení do třídy. 
♠Ke každé přihlášce připojte fotokopii průkazu původu psa tak, aby z ní bylo zřejmé jméno psa, číslo zápisu, jméno a adresa majitele, případně spolumajitelů, a jména rodičů psa. 
♠Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI, ČMKU a barevné rázy se posuzují dle ustanovení FCI. 
♠Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány. 
♠Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno. 
♠Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. 
♠Majitelé psů s uděleným titulem “BOB – Vítěz plemene” jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů. 
♠Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku. 
♠V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. 
♠Je zakázán prodej štěňat na výstavě. 
♠Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu. 
♠Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy a souhlasí s uveřejněním své adresy v katalogu.  
♠ Přijetí na výstavu se nebude potvrzovat vstupním listem ! 
Protest 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 350,- Kč ve výstavní kanceláři nebo protestní komisi v průběhu posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstaněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 
Na protest podaný později nebude brán zřetel.
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