Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích
Vás srdečně zve na:
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která se koná 10.10.2009 (AO a BO bez tit.Klub.vítěz) a 11.10.2009  (pouze pro AO s tit.Klub.vítěz)
v Napajedlích u Zlína (RS Pahrbek)

Časový harmonogram                         
                                                                         
                       sobota 10.10.		pouze pro AO neděle 11.10.
7.00 - 9.00         přejímka psů		7.00 – 9.00 	přejímka psů
9.15                           zahájení výstavy		9.15	zahájení výstavy
9.30 – 15.30          posuzování v kruzích	9.30 – 15.30	posuzování v kruzích	
16.00                      závěrečné soutěže	16.00	závěrečné soutěže
	
                                                                                   
Uzávěrky přihlášek:1.uzávěrka je 01.09.2009
                                   2.uzávěrka je 14.09.2009


Přihlášky a propozice:	Monika Tihelková
                                           Kostelík 113, Pohořelice
                                           763 61 p.Napajedla
                                           Tel:   733253938
                                           e-mail:zjbonda@zjbonda.com, zJBonda @ seznam.cz  
            
Rozhodčí:
Marion ten Cate, NL – sobota mladí a dospělí BO, neděle AO
Liliane de Ridder – Onghena, B – sobota štěňata+dorost+veteráni BO a všichni AO

Změna rozhodčích  vyhrazena. 
Rozpis rozhodčích  je pouze orientační, může být změněn podle aktuální situace a počtu přihlášených psů !

Tituly (včetně neoficiálních):
Nejlepší štěně, Nejlepší z dorostu, Nejlepší veterán, CAJC, Nejlepší mladý plemene, CAC, Res.CAC, ČKŠ, BOB, Klubový vítěz (pouze pro AO v neděli). Další tituly pro AO a BO v sobotu (každé plemeno zvlášť) - Nejlepší pes, Nejlepší fena, Vítěz Moravy mladých, Vítěz Moravy.   Udílení titulů není nárokové. Pro zadávání titulu ČKŠ platí ustanovení vydaná klubem KCHBO (je podmíněno členstvím v KCHBO). 
Třídy:
štěňat F pro psy a feny ve věku 4 - 6 měsíců  
dorostu F pro psy a feny ve věku 6 - 9 měsíců
mladých F pro psy a feny ve věku 9 – 18 měsíců
mezitřída F pro psy a feny ve věku 15 – 24 měsíců
otevřená  F pro psy a feny starší 15-ti měsíců
pracovní F pro psy a feny starší 15-ti měsíců se zkouškou z výkonu 
vítězů F pro psy a feny starší 15-ti měsíců s titulem InterChampion nebo Champion nebo Klubový Vítěz,  Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy
veteránů F pro psy a feny starší 8-ti let
čestná F pro psy a feny starší 15-ti měsíců se zkouškou druhého stupně nebo titulem Champion, Klubový Champion (neoficiální třída)

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pro třídu pracovní, vítězů a čestnou také kopie příslušných certifikátů (dle Závazných pokynů ČMKU) / titulů, pokud tak nebude, bude pes zařazen do třídy otevřené. Třída čestná je neoficiální třída – tituly zadané v této třídě nemohou být zapsány do průkazu původu.

Soutěže:
Nejlepší pár psů F pro psa a fenu stejné variety v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni. Pár nesmí být v příbuzenském vztahu sourozenci nebo rodiče a potomci.
Nejlepší chovatelská skupina F pro nejméně 3 jedince a maximálně 5 jedinců stejné variety, pocházející od jednoho chovatele, minimálně ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni  (nemusí být v majetku chovatele)
Nejlepší plemeník F pro psa a 3-5 potomků po minimálně dvou matkách, kteří byli na výstavě posouzeni (plemeník nemusí být posouzen, ale musí se zúčastnit závěrečné přehlídky)
Nejlepší plemenná fena F pro fenu a  3-5 potomků po minimálně dvou otcích, kteří byli na výstavě posouzeni (fena nemusí být posouzena, ale musí se zúčastnit závěrečné přehlídky)
Dítě a pes F pro děti ve věku 5 - 15 let 

Ceny: 
Každý posouzený jedinec obdrží posudkový list, diplom a stužku. Vítězové titulů obdrží ceny.

Sponzorské dary:
Pořadatelé nabízejí možnost sponzorování (reklamy) pro jednotlivce, chovatelské stanice i organizace. Za Vaše dary budou nakoupeny věcné ceny pro vítěze, příp. další psy v pořadí, tyto ceny budou zřetelně označeny jménem (logem) sponzora, jméno sponzora bude rovněž uvedeno v katalogu. Vaše sponzorské příspěvky(již od 150,-Kč) velmi rádi uvítáme! Bližší informace na adrese + tel.M.Tihelkové (viz.výše)


Doklady k účasti na výstavě:
·	PP psa, vydaný plemennou knihou uznávanou FCI
·	vstupní list (bude zaslán nejpozději 7 dní před výstavou)
·	očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata



Veterinární podmínky:     
• Všichni psi, kteří se chtějí akce zúčastnit, 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 zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. 
• Všechna zvířata od stáří 6-ti měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v soulasu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona  (Za platné se považuje základní očkování za 21 dnů ode dne jeho provedení. Dále se považuje za platné přeočkování během doby účinnosti předchozí použité očkovací lákty).
• Psi být v imunitě proti psince (za platné se považuje očkování za 21 dnů ode dne jeho provedení) 
• Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí výstavy ani akcí zúčastnit 

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná všem psům a fenám plemene australský a belgický ovčák, zapsaných v některých z plemenných knih uznaných FCI. Importovaní jedinci musí být zapsáni v české plemenné knize. Pokud není uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. 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. Majitelé psů jsou povinni udržovat čistotu a je zakázáno poškozovat areál. Na výstavě je zakázán prodej štěňat. Musí být dodržována ustanovení zák. ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění platných předpisů v celém rozsahu.
V případě, že by se výstava z objektivním příčin nekonala (nákaza, apod.), budou poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

Protesty:
Protesty proti rozhodnutí rozhodčího jsou nepřípustné. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500,-Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Poplatky:
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele nemůže být pes hlášený do třídy štěňat, dorostu, veteránů nebo čestné považován za prvního psa. 
Tyto ceny platí pouze pro členy ČMKU a SKJ a pro psy zapsané v plemenných knihách těchto organizací. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. V ostatních případech se jedná o cizího psa, pro kterého platí výstavní poplatek uvedený v  €  v anglických propozicích, může být uhrazen i v Kč podle udaného kurzu (poplatky v € a kurz je k dispozici u p.Tihelkové).
		
 





1.uzávěrka 01.09.2009

Jedna výstava:					člen KCHBO                 nečlen 
Za prvního psa vč.katalogu 			500,- Kč	          600,- Kč
Za každého dalšího psa (bez katalogu)		400,- Kč	          500,- Kč
Třída štěňat, dorostu, veteránů, čestná a soutěže 		200,- Kč	          250,- Kč 

Obě výstavy: 
Za prvního psa vč.katalogu 		                900,- Kč	        1.100,-Kč 
Za každého dalšího psa (bez katalogu)		800,- Kč 	        1.000,- Kč
Třída štěňat, dorostu, veteránů, čestná a soutěže		350,- Kč 	           400,- Kč 

2.uzávěrka 14.09.2009

Jedna výstava:					člen KCHBO                   nečlen
Za prvního psa vč.katalogu 			600,- Kč	          700,- Kč
Za každého dalšího psa (bez katalogu)		500,- Kč	          600,- Kč
Třída štěňat, dorostu, veteránů, čestná a soutěže 		300,- Kč	          350,- Kč 

Obě výstavy: 
Za prvního psa vč.katalogu 		              1.100,- Kč	        1.300,-Kč 
Za každého dalšího psa (bez katalogu)	              1.000,- Kč 	        1.100,- Kč
Třída štěňat, dorostu, veteránů, čestná a soutěže		500,- Kč 	          600,- Kč 

Inzerce v katalogu:		300,-Kč – 1/2 str.A5;  500,-Kč – 1 str.A5
(členové klubu KCHBO mají na chovatelskou inzerci 50% slevu!)

Poplatky zasílejte na účet KCHBO číslo: 129776627/0300 u ČSOB (jako variabilní symbol použijte číslo zápisu prvního psa) a nebo složenkou typu „C“ na adresu :

Monika Tihelkova
Kostelík 113,Pohořelice
76361p.Napajedla

O datumu uzávěrky rozhoduje datum poštovního razítka.
Bez dokladu o zaplacení nemůže být přihláška přijata !! 
Neúčast psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem pro vrácení (neuhrazení) výstavních poplatků !!!

Ubytováni : http://web.quick.cz/pahrbek/" http://web.quick.cz/pahrbek/
Ubytování si zajistí každý sám na telefonu:  577943554 nebo na výše uvedené webové adrese. Při reservaci je nutno uvádět,že se jedná o ubytování na výstavu areál je reservován pouze pro tento účel.






PŘIHLÁŠKA
 oKlubová výstava KCHBO bez titulu KV (AO a BO) 10.10.2009
o 11.10.2009 se zadáváním titulu KV pro AO
o Pes	 				
o Fena          		
o Groenendael     	o Laekenois     	o Malinois     	o Tervueren 
o Australský ovčák –  Barva : o černá  o blue merle  o červená  o červená merle 

Třída:
	KLUBOVÁ VÝSTAVA 10.10.2009 	KLUBOVÁ VÝSTAVA 11.10.2009
o  štěňat				o  štěňat
o  dorostu				o  dorostu
o  mladých				o  mladých
o  veteránů				o  veteránů
o  čestná				o  čestná
pouze v těchto třídách je možno obdržet
  CAC, Res.CAC a ČKŠ
 o  mezitřída				o  mezitřída
	o  otevřená				o  otevřená
o  pracovní 				o  pracovní
o  vítězů				o  vítězů

Jméno psa a chov.stanice: ………………………………………………………………………………………………………

Datum narození:……………………………………… DKK / DLK:……………………….. vyš.očí:………………………

ZkratkaPK a číslo zápisu: …………………………………………………………………………………………………………..

U importovaných psů i zkratka původní PK a č.zápisu:…………………………………………………………………

Tituly:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zkoušky:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Otec:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Matka:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Chovatel:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Majitel:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa majitele vč. PSČ…………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………… telefon…………………………………………………

e-mail…………………………………………………………………………………………
Ke každé přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa !!
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku !!

SOUTĚŽE – na který se hlásíte:  Nejlepší pár psů:
  pes ………………………………………………………………………………………………………..

  fena ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nejlepšíchovatelskástanice:
…………………………………………………………….
Nejlepší plemeník:
………………………………………………………………………………………………………………... 
Nejlepší plemenná fena:
……………………………………………………………………………………………….………………..

Dítě a pes :	  jméno dítěte ………………………………………………………………… věk ……………………
	
  jméno psa …………………………………………………………………… plemeno ……….……

Podle propozic poukazuji tyto poplatky:               Zde nalepte kopii dokladu o zaplacení
				 	   (jinak nemůže být Vaše přihláška přijata !)


Za prvního psa		……………………………………..Kč
	     
Za 2. a dalšího psa          	……………………………………..Kč

Tř.štěňat, dorostu,
veteránů, čestná		……………………………………..Kč

Inzerce			……………………………………..Kč

Sponzorský příspěvek	……………………………………..Kč

Soutěže                                …………………………………….Kč

CELKEM					           Kč


Jsem členem KCHBO :   ano – ne   (nehodící se škrtněte) a 
pokud ano, doložte kopii dokladu o zaplacení členství pro rok 2009



Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podřizuji. 
Podpisem přihlášky vystavovatel potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním plného jména, adresy a telefonů, př. e-mailu ve výstavním katalogu a u výsledků v klubovém zpravodaji a na webu klubu.

V                 		dne			podpis


