PROPOZICE

KLUBOVÁ VÝSTAVA
pořádá
Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s.
5. 9. 2015
Stará Fara
Chržín 1, 273 24 Chržín
Rozhodčí: Viera Staviarska
Třídy: Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU. Viz. níže.
Tituly: CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz mladých, BOJ, Klubový vítěz,
BOS, BOB, BIS, Nejlepší veterán - BOV, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost,
Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina.
Udělení titulů není nárokovatelné.
Věcné ceny obdrží pouze psi v majetku členů klubu.

Program:
8:00 – 9:00 Přejímka psů
9:00 Zahájení výstavy
9:15 Zahájení posuzování

I. uzávěrka přihlášek do 24. 7. 2015
II. uzávěrka přihlášek do 14. 8. 2015
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Veterinární podmínky:
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. 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. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí
musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.05.2003. Psi, kteří neprošli
veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.
Tyto veterinární podmínky mohou být v nákazových důvodů kdykoliv změněny,
nahrazeny jinými nebo zrušeny.
Všeobecná ustanovení:
Výstava se koná dle výstavního řádu ČMKU a těchto propozic. Výstava je přístupná všem
jedincům plemene švýcarský honič, zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI,
kteří dosáhli nejméně 1 den před výstavou požadovaného stáří pro zařazení do třídy.
Importovaní psi musí být zapsáni v národní plemenné knize. Ostatní podmínky pro zařazení
do tříd musí být splněny v den odeslání přihlášky.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn
nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů na výstavě není dovoleno. Pořadatel výstavy může bez
udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Přijetí přihlášky bude potvrzováno pouze
elektronickou cestou, pokud uvedete svůj e-mail. Jinak bude majitel psa kontaktován pouze
v případě nejasností. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti,
kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady
v exteriéru psa. V případě, že se výstava neuskuteční z objektivních příčin, budou poplatky
použity k uhrazení nákladů výstavy.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy ve výstavním katalogu.
Soutěže:
Nejlepší pár psů – pes a fena vystavení na výstavě, v majetku téhož majitele.
Nejlepší chovatelská skupina – Do 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.
Do soutěží je možné přihlásit psy přímo na místě do zahájení výstavy (poplatek jako
při II. uzávěrce)

Výstavní poplatky – Ausstellungsgebühren – Entry fees:
Člen /Mitglied/Member
KCHŠH
I. uzávěrka
II. uzávěrka
I. Abschluss
II. Abschluss
I. deadline
II. deadline
za prvního psa
erste Hund/first dog
za každého dalšího psa
weiterer Hund/another dog
třída štěňat, dorostu, veteránů,
čestná a mimo konkurenci
Welpen, Jüngsten, Veteran,/
baby, pupy, veteran
soutěže
Wettbewerbe/competitions

Nečlen/Nichtmitglied/
non-member KCHŠH
I. uzávěrka
II. uzávěrka
I. Abschluss
II. Abschluss
I. deadline
II. deadline

450,- Kč

500,- Kč

550,- Kč

600,- Kč

350,- Kč

400,- Kč

450,- Kč

500,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

150,- Kč

200,- Kč
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Výstavní poplatky uhraďte na účet klubu:
529339389/0800
Vyplněné přihlášky s dokladem o zaplacení (kopií) posílejte na adresu:
Klub chovatelů švýcarských honičů
Marianna Svobodová
Na Větrníku 1499/61, 162 00 Praha 6
Bez dokladu o zaplacení (kopie) nebude přihláška přijata!
Přihlášky zaslané faxem nebo e-mailem se nepřijímají.
Při platbě složenkou i při převodu z účtu napište do zprávy pro příjemce
„Klubová výstava“ a Vaše jméno.
Variabilní symbol: Vaše členské číslo (u nečlenů datum konání výstavy „05092015“)
Specifický symbol: „3“
Pro přijetí přihlášky je nutno připojit fotokopii průkazu původu a doklad o zaplacení (kopii),
pro třídu pracovní fotokopii pracovního certifikátu, pro třídu vítězů fotokopii šampionátu.
Pořadatel si vyhrazuje právo přeřadit psy, kteří nesplňují podmínky pro účast ve třídě
pracovní a vítězů, do třídy otevřené.
Výstavní třídy:
1. třída štěňat /Welpen / baby : - 4 – 6 měsíců
2. třída dorostu / Jüngsten / puppy : - 6 – 9 měsíců
3. třída mladých / Jugend / youth : - 9 – 18 měsíců
4. mezitřída / Zwischenkasse / intermediate :15 / 24 měsíců
5. třída otevřená / Offen / open : - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na
vykonané zkoušky a získaná ocenění
6. třída pracovní / Gebrauchs / working : - od 15 měsíců, splnění podmínek pro třídu
pracovní musí být doloženo předepsaným certifikátem
7. třída vítězů / Sieger / winner : - od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním
či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo
vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
8. třída veteránů / Veteran/ veteran : - od 8 let
9. třída čestná / Ehrenvoll / honorary – od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným
mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo
Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se
nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene.
10. třída mimo konkurenci – od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na
klasifikaci a pořadí
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