Českomoravská kynologická unie

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ z.s.
pořádá

v neděli 21.8.2022

v Jedovnicích
(Jihomoravský kraj)

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PSŮ
Na výstavě se posuzuje podle platného výstavního řádu ČMKU.
Místo konání: Autokemp Olšovec, Jedovnice
GPS: 49° 19' 58"N 16° 45' 46"E

Propozice mohou být pozměněny dle aktuálního nařízení vlády.
Aktuální informace na e-mailu organizátora.

PROGRAM:
08.00-08.45 přejímka psů, veterinární kontrola
09.00
zahájení výstavy
09.15
posuzování v kruhu
Po skončení posuzování v kruhu proběhnou soutěže. Předpokládaný čas zahájení závěrečných
soutěží je 14.00 hodin.
Speciální výstavy se mohou účastnit tato plemena:
















bretaňský ohař
bourbonský ohař
auvergnéský ohař
francouzský krátkosrstý ohař / oba typy
saintgermainský ohař
francouzský dlouhosrstý ohař
italský krátkosrstý ohař
italský spinone
dánský ohař
dlouhosrstý ohař z Pont-Audemer
portugalský ohař
korthalsův grifon
modrý pikardský ohař
pikardský ohař
burgoský ohař

Tituly budou zadávány v souladu s platným výstavním řádem ČMKU.
POSUZOVÁNÍ PŘIJALA: Ing. Iva Černohubová (CZ)
Parkování i stravování bude v místě k dispozici, stejně jako další nezbytné technické zajištění.
Upozorňujeme vystavovatele, že vzhledem k umístění výstavy je nutné, aby případné
nečistoty po svých psech odklidili do odpadkových pytlů, jimiž bude prostor vybaven.
TŘÍDY:

štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní

vítězů

veteránů

4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců výše
od 15 měsíců výše. K přihlášce je nutné přiložit
fotokopii certifikátu, opravňujícího k zařazení do
této třídy – vystavuje jej pouze určené pracoviště
ČMKJ
Tento certifikát nelze nahradit fotokopií
výsledkové tabulky ze zkoušek!!
k přihlášce je nutné přiložit fotokopii osvědčení o
udělení titulu mezinárodní, národní či klubový
šampion, eventuelně zvýraznit zápis o udělení
titulu KV či VSV v kopii PP.
od 8 roků výše.

SOUTĚŽE:
V rámci výstavy se mohou vystavovatelé se svými psy zúčastnit těchto soutěží:
Dítě a pes:

Nejlepší štěně:
Nejlepší dorost:
Nejlepší mladý jedinec:
Nejlepší veterán:
Nejlepší pes výstavy:
O nejkrásnější pár psů:
Chovatelská cena:

do soutěže mohou rodiče přihlásit svoje nezletilé
ratolesti. Věkové omezení 3-9 let. /znění VŘ
ČMKU/.Soutěž se nezapočítává do výsledků
Juniorhandlingu!
soutěže se účastní jedinci s oceněním “velmi nadějný 1“
ze třídy štěňat.
soutěže se účastní jedinci s oceněním “velmi nadějný 1“
ze třídy dorostu.
soutěže se účastní jedinci, kteří získali titul BOJ.
soutěže se účastní jedinci, kteří získali titul BOV.
soutěže se účastní jedinci, kteří na této výstavě získali
titul BOB.
soutěží pes a fena stejného plemene v majetku jednoho
majitele, předvedení na této výstavě.
soutěží skupiny tří a více jedinců z chovu jednoho
chovatele, předvedení na této výstavě. Zvířata,
přihlášená do této soutěže, musí pocházet nejméně od
dvou různých otců či matek (nesmí to být pouze přímí
sourozenci!);

Výstavní poplatky:

pro členy KBO

pro ostatní

za prvého psa včetně katalogu
za dalšího psa stejného majitele
třídy dorostu, štěňat, veteránů
soutěže (O nejkr. pár a „Chovatelská cena“)
soutěž Dítě a pes

500.- Kč
400.- Kč

700,- Kč
600,- Kč

T.A.N.

500,- Kč

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE:
Kontakt na pořadatele:
Melanie Bastlová
Barachov 328, 679 06 Jedovnice
melanie.bastlova@seznam.cz
+420 774 990 619

200.- Kč
200.- Kč
zdarma
700,- Kč

On-line: www.dogoffice.cz
Vlasta Bastlová
Barachov 328, 679 06 Jedovnice
bastlovavlasta@seznam.cz
+420 777 299 307

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE DNE 5. 8. 2022!
Po tomto termínu nebude již žádná přihláška přijata.

VÝSTAVNÍ POPLATKY uhraďte na běžný účet:
Česká spořitelna,
íslo účtu : 530227309/0800
účel platby – SPEC 2022
Variabilní symbol : generuje Dogoffice
Platba musí být uhrazena do data uzávěrky.
T.A.N. – Test vrozených vloh:
Přihlášky zasílejte předem na email organizátora. Poplatky uhraďte předem na běžný účet:
Česká spořitelna
Číslo účtu:530227309/0800
Variabilní symbol: 21082022
K přihlášce na T.A.N. vždy připojte potvrzení o zaplacení a kopii PP.
Přihlášky lze zasílat do 15.8.2022
Veterinární předpisy:

Psi musí být klinicky zdraví. Psi, pocházející z ČR, musí
být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6
veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá
zvířata. Psi z členských států EU musí splňovat
podmínky Prováděcího nařízení Komise (EU) č.
577/2013/EC ze dne 28. 6. 2013 a Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013/EC ze dne 12. 6.
2013. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psům, kteří
neprojdou veterinární kontrolou, nebude dovolen přístup
na akci. Kontrolu dodržování stanovených veterinárních
podmínek a zákona na ochranu zvířat proti týrání
provede klubem pověřená osoba.

UPOZORNĚNÍ:
Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je nezbytné, aby
vystavovatel udělil organizátorům souhlas, aby za účelem administrace výstavy zpracovávali
nejnutnější osobní údaje týkající se jeho osoby, aby mohli uvést jméno a adresu vystavovatele
ve výstavním katalogu a aby případně mohli zveřejnit fotografie, spojené s účastí na této
výstavě. Jako Subjekt údajů má fyzická osoba právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním
předchozího souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících
z předchozího uděleného souhlasu.

