Kynologická jednota ČR
Kynologická organizace Kozmice z. s.

XXIII. Slezská výstava psů
Krajská výstava psů všech plemen mimo N.O.
Klubová výstava s KV a CAC Klubu málopočetných dogovitých plemen a Klubu
lhasa-apso ČR
Klubová výstava s CAC bez KV Klubu čau-čau a Airedale terier klubu
Sportovně rekreační areál v Hlučíně
12. 5. 2018

I. uzávěrka přihlášek 10. 4. 2018
II. uzávěrka přihlášek 20. 4. 2018
Přihlásit se lze pouze prostřednictvím on-line systému ČMKU www.dogoffice.cz
Číslo účtu pro zaslání výstavních poplatků: 1164855018/3030. Jako variabilní symbol
uveďte číslo vašeho mobilního telefonu uvedeného na přihlášce.

Program*: 7:00 - 8:30 ..........................................
9:00 - 14:00 ..........................................
14:30 ...........................................

přejímka psů
posuzování psů v kruzích
soutěže, vyhlášení vítězů

*Program průběhu výstavy je pouze orientační. Časy se mohou v závislosti na počtu
přihlášených psů od plánovaného programu lišit.
Třídy: Rozdělení do tříd dle výstavního řádu ČMKU
Závěrečné soutěže:
Mladý vystavovatel I.sk (9-13 let), II.sk (13 – 17 let)
Nejlepší pár psů – pes a fena jednoho majitele
Nejlepší štěně - z nejlepších štěňat psů i fen
Nejlepší dorost - z nejlepších dorostenců psů i fen
Nejlepší veterán – z nejlepších veteránů psů i fen
Vítězové FCI skupin 1 až 10 + FCI neuznaná pl. - z krajských a klubových
vítězů psů i fen
Vítěz Slezské výstavy – nejlepší z vítězů FCI skupin 1 až 10 a FCI neuznaných pl.

Výstavní poplatky
I.uzáv.
Za prvního psa 400,-Kč
Za dalšího psa 350,-Kč
Třída dorostu
250,-Kč
Třída štěňat
250,-Kč
Třída veteránů 250,-Kč

Výstavní popl. pro klub. a spec. výstavu
II.uzáv.
500,-Kč
450.-Kč
300,-Kč
300,-Kč
300,-Kč

I.uzáv.
Za prvního psa 500,- Kč
Za dalšího psa 450,- Kč
Třída dorostu
350 - Kč
Třída štěňat
350,-Kč
Třída veteránů 350,- Kč

II.uzáv.
600,-Kč
550,-Kč
400,-Kč
400,-Kč
400,-Kč

Poplatek za soutěže mladý vystavovatel a nejlepší pár psů je 100Kč
Doklady k účasti na výstavě:

• Průkaz původu
• Očkovací průkaz
• Vstupní list (bude e-mailem zaslán po druhé uzávěrce přihlášek)
Veterinární podmínky:
Všechna zvířata musí být klinicky zdravá, musí být v imunitě proti vzteklině dle
platných předpisů. Psi musí mít platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá
zvířata. Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či
účastníků soutěží a doprovodných akcí.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přípustná všem psům a fenám plemen uznávaných FCI a národních plemen,
kteří dosáhli stáří požadované pro zařazení do určité třídy a mají PP vydaný z některých
plem. knih.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za
úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Z výstavy se vylučují háravé feny a feny ve vysokém stupni březosti, jedinci s
operativním či jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Posuzuje
se podle platného řádu. Platí ustanovení mezinárodního výstavního řádu FCI a
výstavního řádu ČMKU.
V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k
uhrazení nákladů k přípravě výstavy.
Přihlášky doručené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.
Podáním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v
katalogu a na webových stránkách výstavy (www.kynologie-kozmice.eu).
Platí zápas koupání psů v prostorách celého areálu.
Ve výstavním poplatku je zahrnuta cena katalogu a volný vstup pro jednu osobu
vystavovaného psa.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat pouze z formálních
důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán
písemně, současně se složením jistiny 1000 Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li
protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Důležitá upozornění
Od 01.03.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 v platném
znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou
předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn
pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.
Neúčast psa na výstavě nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.
Delegování rozhodčí*:
Anna Kochan (PL): FCI skupina 2
Anna Dzidt (PL): FCI skupina 1
Petr Řehánek (CZ): FCI skupiny 9 a 10
Ladislav Frnčo (CZ): FCI skupina 3
Lenka Frnčová (CZ): FCI skupiny 4, 5, 6 a FCI neuznaná plemena
Viera Vítková (SK): FCI skupiny 7 a 8
*Změny rozhodčích vyhrazeny podle přihlášených psů. Kompletní rozpis plemen a
rozhodčích bude k dispozici v systému dogoffice a na www.kynologie-kozmice.eu po
druhé uzávěrce přihlášek.
Inzerce v katalogu:
Pro jednotlivce:
500 Kč
Pro firmy:
Inzeráty je nutné dodat do termínu I. uzávěrky.

1000 Kč

(za

1

A5

stránku)

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Preferovaná je pro nás
elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu: info@kynologie-kozmice.eu
Kontaktovat nás můžete rovněž prostřednictvím facebookových stránek nebo
telefonicky na číslech: 603 720 259 , 723 020 519

