KLUB CHOVATELŮ
RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ
Vás zve na

VIII. KLUBOVOU VÝSTAVU
se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV,
Nejkrásnější pes / fena, BOB
která se koná

v sobotu 21. září 2013
v Lukové (areál kynologického cvičiště)

ROZHODČÍ: Šárka
Program:

7.30h – 9.00h
9.30h
9.30 – 15.00h
15.00h

ŠTUSÁKOVÁ (CZ)
přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování
soutěže

Přihlášky na výstavu přijímá:
Ing. Andrea Šibalová
Strážovice 195
696 38
Mobil: +420 777 207 007
Email: prihlasky.kchrr@seznam.cz
www.kchrr.com

1. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

23. 8. 2013

2. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

6. 9. 2013

Výstavní poplatky pro členy KCHRR:
za prvního psa (včetně katalogu)
za dalšího psa
za psa ve třídě dorostu
za psa ve třídě čestné
za psa ve třídě štěňat a tiny baby
za psa ve třídě veteránů
soutěže
Výstavní poplatky pro nečleny:
za prvního psa (včetně katalogu)
za dalšího psa
za psa ve třídě dorostu
za psa ve třídě čestné
za psa ve třídě štěňat a tiny baby
za psa ve třídě veteránů
soutěže

1. uzávěrka
2. uzávěrka
600,- Kč
800,- Kč
500,- Kč
700,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
100,- Kč - platí se na místě
1.uzávěrka
2. uzávěrka
900,- Kč (EUR 45,-)
1000,- Kč (EUR 55,-)
700,- Kč (EUR 40,-)
900,- Kč (EUR 50,-)
300,- Kč (EUR 15,-)
400,- Kč (EUR 20,-)
300,- Kč (EUR 15,-)
400,- Kč (EUR 20,-)
200,- Kč (EUR 15,-)
300,- Kč (EUR 20,-)
200,- Kč (EUR 15,-)
300,- Kč (EUR 20,-)
100,- Kč - platí se na místě (EUR 10,-)

PŘIHLÁŠKA VE TŘÍDĚ TINY BABY, ŠTĚŇAT, DOROSTU,
A ČESTNÉ NENÍ POVAŽOVÁNA ZA PRVNÍHO PSA !!!!

VETERÁNŮ

Do soutěže dítě a pes (3-9 let), juniorhandling (9-17 let), nejlepší chovatelská
skupina, nejlepší pár psů, soutěž potomstva, nejkrásnější pohyb, hlava a ridge,
se lze přihlásit během výstavy ve výstavní kanceláři.
Soutěž potomstva - otec nebo matka s nejméně třemi a nejvýše pěti jeho/jejími
potomky (první generace, synové/dcery). Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Otec
nebo matka musí být posouzen na výstavě.
Nejlepší chovatelská skupina - do této soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři
a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří
pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na
výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší pár - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v
majetku jednoho majitele.
Poplatek za každou soutěž je 100 Kč a je splatný při přihlášení do soutěže.
Jako VS uvádějte své telefonní číslo!
Pro platby ze zahraničí prosím zaškrkněte poplatky OUR (všechny poplatky hradí
plátce)!
Pro platbu poštovní poukázkou typu A je adresa majitele účtu:
Klub chovatelů rhodéských ridgebacků
Luková 161, 561 23 DAMNÍKOV
Pro platbu převodním příkazem je číslo účtu:
ČSOB a.s., Ostrožná 17, 746 01 Opava
Číslo účtu: 231363802/0300, IBAN: CZ9203000000000231363802
SWIFT: CEKOCZPP

Potvrzení o platbě nebo jeho kopii vždy přiložte k přihlášce!!!
Třídy:
tiny baby
od 2 do 4 měsíců
třída štěňat
od 4 do 6 měsíců
třída dorostu
od 6 do 9 měsíců
třída mladých
od 9 do18 měsíců
mezitřída
od 15 do 24 měsíců
třída otevřená
od 15 měsíců
třída pracovní*
od 15 měsíců
třída vítězů*
od 15 měsíců
třída čestná (mimo konkurenci)*
od 15 měsíců
třída veteránů
od 8 let
Všichni jedinci musí dosáhnout předepsaného věku v den konání výstavy.
* Třída čestná je přípustná pro psi a feny, kteří získali titul ICH, CH, NV, KV, Vítěz
speciální výstavy. V této třídě je možné představit psa, bez nároku na CAC.
Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o titul BOB.
* Pro třídu vítězů a čestnou doložte kopii získaného ocenění ICH, CH, NV,
KV, Vítěz speciální výstavy. Pro třídu pracovní kopii certifikátu o složené zkoušce.
Bez doložení těchto dokladů bude pes, fena přeřazen do třídy otevřené!
Zadávané čekatelství:
V každé třídě se určuje pořadí 1-4.
Čekatelství šampionátu mladých CAJC – tento titul může rozhodčí zadat psu a
feně, kteří získali známku výborný 1 ve třídě mladých.
Čekatelství šampionátu ČR CAC - tento titul může rozhodčí zadat psu a feně, kteří
získali známku výborný 1 v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a vítězů.
res.CAC - tento titul může rozhodčí zadat psu a feně, kteří získali známku výborný 2.
Zadávané tituly:
V každé třídě se určuje pořadí 1-4.
Nejlepší Tiny baby, Nejlepší štěně výstavy, Nejlepší dorost výstavy – zadává se
v soutěži mezi psem a fenou oceněnými známkou velmi nadějnou 1 ve třídě Tiny
baby, štěňat a ve třídě dorostu.
Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ) - titul získává nejlepší mladý pes
nebo fena plemene z konkurence jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
Nejkrásnější pes, fena – zadává se v soutěži mezi vítězi mezitřídy, třídy otevřené,
pracovní a vítězů, kteří byli oceněni známkou výborný 1 a titulem CAC a to zvlášť u
psů a zvlášť u fen.
Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV) - pes nebo fena, kteří obdrželi
ve třídě veteránů ocenění výborný 1.
Vítěz plemene BOB – do soutěže nastupují pes a fena s titulem BOJ, Nejkrásnější
pes a fena a BOV.
Udělení titulů není nárokové – rozhodčí má právo titul neudělit!
Veterinární podmínky:
- Psi musí být klinicky zdraví.
- Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.
- Psi musejí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem
obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině a je v imunitě proti

psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a
třetích zemí musejí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musejí
splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003
ze dne 26.5.2003.
Doklady potřebné pro účast na výstavě:
Vstupní list na výstavu, doklad o zaplacení výstavního poplatku, průkaz původu psa,
očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním.
Všeobecné podmínky:
K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit oboustrannou fotokopii jeho průkazu
původu, kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku, certifikát o zkoušce (pro třídu
pracovní) a kopii šampionátu (pro třídu vítězů a třídu čestnou). Bez doložení kopie
certifikátu o pracovní zkoušce nebo šampionátu bude pes/fena zařazen do třídy
otevřené.
Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka
na obálce se zaslanou přihláškou.
Přihlášky odeslané po datu druhé uzávěrky mohou být přijaty jen po předcházející
dohodě vystavovatele s pořadatelem. Přihlášky odeslané emailem se považují za
doručené až po zpětném potvrzení o doručení. Přihlášky odeslané emailem a zpětně
nepotvrzené, se nepovažují za odeslané a řádně doručené.
Pes může být přihlášen jen do jedné třídy. Přeřazování psů po 2. uzávěrce již není
možné.
Přijetí psa na výstavu bude písemně nebo mailem potvrzeno vstupním listem
nejméně 7 dní před výstavou.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem ve
všech prostorách areálu místa konání, včetně prostor ubytovacích. Tyto jdou
výhradně k tíži vystavovatele. Pořadatel nenese odpovědnost za úhyn nebo ztrátu
psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musejí být opatřeni náhubkem.
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení
výstavního poplatku.
Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.
Pořadatel si vyhrazuje změnu či doplnění rozhodčích.
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze
z formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být
podán písemně, jen v průběhu trvání výstavy, současně se složením jistiny 500,- Kč.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Reklama v katalogu výstavy:
Černobíle A5

500,-Kč

Černobíle 1/2 strany A5

250,-Kč

Barevně A5

1000,-Kč

Barevně 1/2 strany A5

500,-Kč

