
P�ihláška na Klubovou výstavu MSDK 10.5.2008 
        
1. uzáv�rka : 1.04.2008     2. uzáv�rka : 15.04.2008   

 
T�ída: ( zakroužkujte platnou t�ídu) 

 
Baby         Dorostu         Mladých         Mezit�ída         Otev�ená          Pracovní   

 
Vít�z�          Veterán�         �estná 

  
P�iložte fotokopii pr�kazu p�vodu psa a certifikát� oprav�ujících k za�azení do p�íslušné t�ídy!!! 
(nap�. kopii zkoušky, šampionátu) Neúpln� nebo ne�iteln� vypln�né p�ihlášky nebudou p�ijaty!!! 
 

!!!     P�ILOŽTE DOKLAD O ZAPLACENÍ     !!! 
 

Pohlaví :  PES                     FENA Barva :  �ERNÁ             HN�DÁ 
 
Jméno psa a ch. st:.............................................................................………………...................... 
 
�íslo zápisu: ...........................………….........Datum narození : ......................……...................... 
 
Otec : .....................................................................................................................………………... 

 
Matka : ................................................................................................................………………...... 
 
Chovatel : ...................................................................................……………….............................. 

 
Majitel : 
 
Jméno a p�íjmení: .....................................................................………………................................ 

 
Ulice : ................................................…….................…….................. �íslo : .........……............... 
 
Místo: ..............................................………….................................... PS� : ........…….................. 
 
Telefonní �ísla + email pro potvrzení p�ijetí p�ihlášky na výstavu :  
 
……………………………………………………...........................................……………….…........... 
 
SOUT�ŽE : 
 
Nejlepší  pár  
 
Pes: ........................................................................................................……………….................. 
 
Fena : ..............................................................................................................………………......... 
 
Nejlepší plemeník  
 
Pes: .............................................................................................................………………............. 
 
Nejlepší chov. stanice 
 
Chovatelská stanice: ...........................................................................………………..................... 
 
Datum: ............................................  Podpis:………….....................………………………………... 

 
 
 
 

�eskomoravská kynologická unie 
Moravskoslezský dobrman klub ve spolupráci se ZKO BEDEA Krom��íž 

 
VÁS  ZVOU  NA  

 
 

Klubovou výstavu dobrman� 
 

(NEKUPÍROVANÝCH)  
 
 

Se zadáváním: 
 CAJC, CAC �R, BOB, a titul�: 

Klubový vít�z MSDK 2008 �erný a hn�dý 
Klubový vít�z MSDK mladých 2008 �erný a hn�dý 

 
 
 
 Datum: 10.05. 2008 
 
 
 Místo: Krom��íž - Kotojedy  kynologický areál Hv�zda 
   
   
 Rozhod�í:     Hans Bierwolf  - A   
 
 
 Program: 07.00 – 09.00      p�ejímka ps�  

 09.30 – 14.00      posuzování ps� 
 14.00 – 16.00      sout�že 
 16.00 –      dekorování vít�z� 

  
  

 Uzáv�rka p�ihlášek:  I. 1.04. 2008 
 

  II. 15.04. 2008 
 

 
 P�ihlášky, platby:  ZKO BEDEA Krom��íž 
  Vejvanovského 466 
  767 01 Krom��íž 
      
 Telefon:    +420 608 529 933  nebo  +420 777 608 910 

 

 Fax:   +420 573 342 883  nebo  +420 573 339 418 
  

 e-mail:   bedea@bedea.cz 
  
 



  
TITULY: 
CAJC, CAC �R, BOB, Klubový vít�z MSDK 2008 �erný a hn�dý. Klubový vít�z MSDK 
mladých 2008 �erný a hn�dý, Nejlepší veterán. Ud�lení  titulu  není  nárokové. 
 
SOUT�ŽE: 
Klubový vít�z MSDK 2008 (pes a fena)  
- Ud�luje se nejkvalitn�jšímu psovi a fen� z jedinc�, kte�í obdrželi CAC (pro každý 

barevný ráz zvláš�), jejichž majitelé jsou �ádnými �leny MSDK (tj. zaplatili klubové 
poplatky do 31.1.2008). Pokud majitel psa – feny s CAC �R není �lenem MSDK 
nastupuje do sout�že res CAC, jestliže jeho majitel je �ádným �lenem MSDK.  

Klubový vít�z  MSDK mladých 2008 
- Ud�luje se nejkvalitn�jšímu psovi a fen� z jedinc�, kte�í obdrželi CAJC (pro každý 

barevný ráz zvláš�), jejichž majitelé jsou �ádnými �leny MSDK. Pokud majitel psa 
– feny s CAJC �R není �lenem MSDK, titul nebude zadán(tzn. do sout�že o titul 
nepostupuje jedinec s ocen�ním V2). Získaný titul neoprav�uje za�azení do t�ídy 
vít�z� na ostatních výstavách.  

Nejlepší pár ps�  
- pro psa a fenu jednoho majitele, kte�í byli na výstav� posouzeni 
Nejlepší chovatelská skupina 
-  pro  nejmén�  3  jedince  po dvou matkách nebo otcích, nemusí být v majetku 

chovatele, musí být na výstav� posouzeni. 
Nejlepší plemeník 
- pro nejmén� p�t jedinc� od t�í fen po stejném psovi. Pes musí být na výstav� 

posouzen, nemusí být p�edveden  v b�žné konkurenci (nap�. ve t�íd� �estné).   
 
T�ÍDY : 
Baby           pro psy a feny ve v�ku 3 – 6 m�síc� 
Dorostu       pro psy a feny ve v�ku 6 - 9 m�síc� 
Mladých      pro psy a feny ve v�ku 9 - 18 m�síc� 
Mezit�ída     pro psy a feny ve v�ku 15 – 24 m�síc�  
Otev�ená     pro psy a feny ve v�ku 15 a více m�síc� 
Pracovní      pro psy a feny ve v�ku 15 a více m�síc� se složenou zkouškou z výkonu 
Vít�z�          pro psy a feny ve v�ku 15 a více m�síc� s titulem interšampion, šampion, 
                    Národní nebo  Klubový vít�z   
Veterán�      pro psy a feny ve v�ku 9 a více let 
�estná         pro psy a feny s titulem šampion, Klubový vít�z,atd. 
 
Rozhodující je v�k 1 den p�ed konáním výstavy! Ke každé p�ihlášce p�ipojte 
kopii PP – platí pro všechny psy p�ihlášené na výstavu a certifikát  o zkouškách 
nebo kopii šampionátu p�i za�azování psa do t�. pracovní , vít�z� nebo �estné. 
 
 
DOKLADY K Ú�ASTI NA VÝSTAV�: 
• pr�kaz p�vodu psa plemenné knihy uznávané FCI, nebo potvrzení, že bude 

pr�kaz vydán 
• vstupní list ( bude odeslán nejpozd�ji 7 dní p�ed výstavou na uvedený email) 
• o�kovací pr�kaz 
• �lenský pr�kaz MSDK ( úst�ižek o zaplacení �lenských poplatk� do 31.1.2008) 
 

VÝSTAVNÍ POPLATKY:                       I. uzáv�rka                         II. uzáv�rka 
                                                         �len MSDK   ne�len             �len MSDK   ne�len 
za prvního psa v�etn� katalogu 550,-K�          650,- K�     650,-K�         750,- K� 
za dalšího psa (bez katalogu) 350,- K�         450,- K�     450,-K�         550,- K� 
t�ída baby, dorostu, veterán� 150,- K�         200,- K�     200,-K�         250,- K� 
�estná    150,- K�         200,- K�     200,-K�         250,- K� 
sout�že    150,- K�         200,- K�     200,-K�         250,- K� 
V p�ípad� p�ihlášek do sout�ží v den výstavy se poplatky zvyšují o 100 %. 
pronájem prodejní plochy   500,- K� / stánek 
inzerce v katalogu   300,- K� - 1/2 A5      
     500,- K� -       A5 
Poplatky zasílejte složenkou typu „C“ na adresu :  ZKO BEDEA Krom��íž 
    Vejvanovského 466 
    767 01 Krom��íž 
Pro rozlišení plateb p�i první a druhé uzáv�rce rozhoduje datum poštovního razítka    
na obálce se zaslanou p�ihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude p�ihláška p�ijata. 
Vystavovatelé ze zahrani�í mohou po domluv� platit hotov� v K� v den výstavy. 
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 
• p�i p�ejímce psa bude vyžádáno platné veterinární osv�d�ení z místa p�vodu psa 

v n�mž se potvrzuje, že pes byl o�kován proti vzteklin�, psince, parvoviróze a 
hepatitid� v dob� ne kratší než 30 dní a ne delší jednoho roku. 

• musí být dodržována ustanovení zák. �NR �. 246/1992 Sb. na ochranu zví�at proti 
týrání ve zn�ní platných p�edpis� v celém rozsahu. 

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
Výstava je p�ístupná všem nekupírovaným ps�m a fenám plemene dobrman, 
zapsaných v n�které z plemenných knih uznaných FCI, kte�í dosáhli 1 den p�ed 
konáním výstavy stá�í požadovaného pro za�azení do t�ídy. Importovaní jedinci musí 
být zapsáni v �eské plemenné knize. 
Po�adatel výstavy nezodpovídá za škody zp�sobené psem nebo vystavovatelem, ani 
za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání ps� není dovoleno. Kousaví psi musí být 
opat�eni náhubkem. Výstavní výbor m�že bez udání d�vodu odmítnout p�ijetí 
p�ihlášky. Z výstavy se vylu�ují háravé feny, feny ve vyšším stupni b�ezosti, kojící feny 
a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstran�ní vady exteriéru 
psa dle zn�ní zákona 77/2004 Sb. Majitelé ps� jsou povinni udržovat �istotu a je 
zakázáno poškozovat areál. V p�ípad�,že by se výstava nekonala z objektivních p�í�in, 
budou poplatky použity k uhrazení náklad� spojených s p�ípravou výstavy. 
 
PROTESTY: 
Protest proti rozhodnutí rozhod�ího není p�ípustný. Protestovat lze pouze z formálních 
d�vod� porušení výstavních p�edpis� a propozic. Protest musí být podán písemn�, 
sou�asn� se složením jistiny 1000,- K�, pouze v pr�b�hu výstavy. Nebude -li protest 
uznán, jistina propadá ve prosp�ch po�adatele výstavy ( tj. do 14 hod.) 


