KLUB CHOVATELŮ CHR TŮ ANGLICKÝCH DOSTIHOVÝCH PLE MEN (Č LEN ČMKU -FCI)

Vás srdečně zve na

klubovou soutěž pro plemena
whippet a greyhound

DEN MLAD ÝCH A VE TERÁNŮ
PUPPY & VETERAN DAY FOR WHIPPETS AND GREYHOUNDS
Posuzovatelé / Judges:

Jaroslava Hladíková (from the Pond Dragonfly), Věra Jelínková (VIP Poppet)
Referee: Hana Jandlová (Argument) - rozhoduje v případě shodného počtu bodů

neděle 19. července 2020 / Sunday 19th July 2020
Místo / Venue: VIGVAM RESORT, 280 02 Němčice 152 (u Kolína) www.vigvamresort.cz
Uzávěrka přihlášek a plateb / Entries close
9. 7. 2020 / 9th July 2020
Účastnický poplatek
Za 1. psa včetně katalogu
Za 2. a dalšího psa
I n s tru kc e k p latb ám a ro zd ě le n í tř íd - n a p řih láš c e.

150 Kč
100 Kč

for the 1 and every additional dog

6 EUR

Inzerce v katalogu / Breeder Advertising Rates
1 strana A5/full catalogue page A5
200 Kč/10 EUR
½ strany A5/ half catalogue page A5
100 Kč/ 5 EUR
Pro firmy dle dohody. Commercial Ads according to contract .

Program
Přejímka psů / Show opens
Začátek posuzování / Judging
Soutěže / Finals
Schůze KCHCHADP/ Annual Club Meeting

Dogs coming from EU member states and from third countries must have a valid
EU pet passport and must fulfil the conditions laid down by the EU Regulation
998/2003 of 26.5.2003.

Všeobecná ustanovení / General Rules & Regulations

Entry fees for abroad exhibitors
st

chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
3. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí soutěže zúčastnit.

13:30–13:45
14:00
po posuzování / after judging
10:30-13:30

Závěrečné soutěže / Finals
Všechny soutěže jsou bez poplatku / All finals are free of charge
Pár dne / Brace of the Day - pes a fena jednoho plemene, kteří byli posouzeni
na soutěži, nemusí být v majetku 1 majitele
Nejlepší uši juniora / Best Junior Ears, Nejlepší srst veterána / Best Veteran
Coat – nastupují všichni účastníci!
SPECIÁLNÍ CENY - Nejmladší pes dne / The youngest dog, Nejstarší pes dne /
The oldest dog
FINÁLE- vyhlásí se vítězové dle získaného počtu bodů
Nejlepší junior pes & fena / Best Junior Dog & Bitch – nastupují vítězové tříd
č. 1-4 (od 4 do 15 měs.) psi a feny zvlášť

BEST IN FUTURITY – Nejlepší junior dne
Nejlepší veterán pes & fena / Best Veteran Dog & Bitch - nastupují vítězové
tříd č. 5-7 (od 8 let) psi a feny zvlášť

BEST VETERAN – Nejlepší veterán dne
VÍTĚZ DNE MLADÝCH A VETERÁNŮ / BEST OF DAY – nastupuje Nejlepší junior
dne a Nejlepší veterán dne

Pravidla soutěže / Show Rules
2 posuzovatelé nezávisle na sobě provedou hodnocení exteriéru psa formou
bodování (1-10 bodů). Pes s nejvyšším počtem bodů se umístí na 1. místě.
V každé třídě se stanoví pořadí 1. - 4. V případě shody počtu bodů rozhodne
o vítězi Referee. Nezadávají se známky a tituly, nepíší se posudky. Posuzování
exteriéru je prováděno v souladu s plemennými standardy FCI. 2 judges using
points system (1-10 points) independetly of each other. Dog with the highest score
wins a class. Four dogs in each class are placed. In case of point equality a decision
is made by Referee. No titles are awarded. No critiques are written. Judging is
practised according to FCI Breed Standards.

Veterinární podmínky / Veterinary Regulations
1. Všichni psi, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
2. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem
(dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem zvířete v zájmovém
chovu, kde bude potvrzena platná vakcinace proti vzteklině. Musí být
dodrženy podmínky pro vakcinaci nařízené v § 4 veterinárního zákona. Psi

Den mladých a veteránů není oficiální výstavou pořádanou dle Výstavního
řádu ČMKU/FCI. Soutěž je přístupná psům bez ohledu na klubovou
příslušnost jejich majitelů.
Ke každé přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa. Podáním přihlášky
se účastník zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením těchto propozic a
pokynům soutěžního výboru. Soutěž je přístupná psům a fenám, zapsaným
v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den soutěže věku
požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni
v českých plemenných knihách. Pořadatel soutěže neodpovídá za škody
způsobené psem nebo účastníkem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa. Volné
pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví
psi náhubkem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru! Vylučují se
háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním
nebo jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru. Změny exteriéru psa
prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti jsou zakázány. Neúčast
na soutěži z jakýchkoli příčin nemůže být důvodem pro vrácení účastnických
poplatků. Je zakázán prodej štěňat na soutěži. Účastník souhlasí s uvedením
své adresy v katalogu. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit konání akce
v případě velmi nízkého počtu přihlášených jedinců.
Puppy & Veteran Day is not held under the FCI and ČMKU show regulations and is
accessible to all males and females, registered in FCI-recognized studbooks, which
reach the age required for entering the desired class at the latest on the show day.
The organizer of the show is not responsible for any damages caused by the dog
or by the exhibitor, neither for death nor for loss of the dog. Dogs with cropped
ears are not allowed into the show grounds and will not be judged. Changes in
exterior of a dog performed by means of excessive use of lacquer, powder, hair
tinting and basic trimming connected with a long-time tying up of the dog on a
table are forbidden on the show. The violation of these rules can lead to
disqualification of the dog. The exhibitors are obliged to abide with the provisions
of this schedule and the instructions of Show Committee, to which they bind
themselves by submitting the entry form. They are also obliged to maintain the
exhibition area clean. In case the show does not take place for objective reasons,
the fees would be used for covering the show preparation expenses. It is forbidden
to bring to the show puppies for purposes of sale. The exhibitor agrees with
publishing his/her address in the show catalogue.. The organizer reserves the right
to cancel the event in case of a very low entry.

Protest / Complaint
Protest proti rozhodnutí posuzovatele není přípustný. Protestovat lze jen
z formálních důvodů, tj. pro porušení propozic soutěže. Protest musí být
podán písemně současně se složením jistiny 500 Kč pořadateli soutěže
v průběhu posuzování.
A complaint against any decision made by the judge is not admissible. A complaint
can be submitted for formal reasons concerning violating show schedule and rules.
The complaint must be submitted in writing, against a deposit of 500 CZK, in the
course of the show. If the complaint is found to be unjustified, this deposit will be
handed over to the show organiser.

PŘ I H LÁ Š KA – DE N M L ADÝC H A VE TER Á NŮ
E N TRY F ORM – PU PPY & VE TE R AN DAY
Pr a ha / Pr ag ue 19. 7. 2020
o
o

Plemeno/Breed
whippet
greyhound

o
o

Pohlaví/Sex
pes/dog
fena/bitch

Třída č. / Class Nr. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1.
2.
3.
4.

MLADÍ
4-6 měsíců/months
6-9 měsíců/months
9-12 měsíců/months
12-15 měsíců/months

VETERÁNI
5. 8-10 let/years
6. 10-12 let/years
7. nad/over 12 let/years

Jméno psa+chov.stanice
Name of the dog
Zkratka PK/Reg. number
Datum narození/Date of birth
Tituly/Titles
Otec/Sire
Matka/Dam
Chovatel/Breeder
Majitel/Owner
Adresa/Address
Telefon, e-mail/ Phone, e-mail
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic této soutěže a že se jim podrobuji. Uvedené údaje jsou správné.
With his/her signature, the exhibitor certifies that he/she is acquainted with the show rules.
Data shown are correct.

Datum / Date …………………

Podpis / Signature……………………………….

Přihlášky budou potvrzovány pouze e-mailem. The entry confirmation will be e-mailed.

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE E-MAILEM NA ADRESU / ENTRIES TO BE SENT TO
klub.adp@gmail.com
NEBO ONLINE
Kontaktní telefon: tel. +42 (0) 732541951

PLATBA / PAYMENT
Vystavovatelé z ČR platí poplatky v Kč, zahraniční vystavovatelé v EUR (poplatky viz. výše).
Platbu výstavních poplatků proveďte bankovním převodem na číslo účtu nebo platbou pomocí internetového
platebního systému PayPal.
Nezapomeňte prosím vložit do poznámky jméno majitele psa!
Dear exhibitors, please make your payment in EUR to our Bank Account – use bank transfer or PayPal (more
details below).

Bankovní spojení / Bank details:
- pro platby v CZK č. účtu: 219974168/0600 (MONETA Money Bank)
- pro platby v EUR/for payment in EUR č. účtu/Account Number: 219974045/0600 (MONETA Money Bank)
IBAN: CZ35 0600 0000 0002 1997 4045, BIC (SWIFT) kód: AGBA CZ PP
Název účtu/Account Name: Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen
Adresa příjemce/Recipient´s Address: Nad Želivkou 459, 164 00 Praha 6
Variabilní symbol/Variable Symbol: 101
PayPal: www.paypal.me/KCHCHADP

