Přihláška na Speciální výstavu dobrmanů 4.5.2019
1. uzávěrka : 8.4.2019

Českomoravská kynologická unie
Moravskoslezský dobrman klub

2. uzávěrka : 15.4.2019

Třída: ( zakroužkujte platnou třídu)
Štěňat

Dorostu

Mladých
Vítězů

Mezitřída
Veteránů

Otevřená

Pracovní

Čestná

Přiložte jako přílohu fotokopii průkazu původu psa a certifikátů opravňujících k zařazení do příslušné třídy!!! (např. kopii
zkoušky, šampionátu)
Neúplně nebo nečitelně vyplněné přihlášky nebudou přijaty!!!
!!!
Pohlaví :

PES

PŘILOŽTE DOKLAD O ZAPLACENÍ
FENA

VÁS ZVOU NA

DOBRMAN SHOW 2019

!!!

Barva :

ČERNÁ

Speciální výstavu dobrmanů + Kombi vítěz
Special show & competition Kombi Winner
Specialsiegerschau & Wettbewerb Kombi Sieger

HNĚDÁ

Jméno psa a ch. st:.............................................................................………………......................
Číslo zápisu: ...........................………….........Datum narození : ......................……......................

4.5.2019

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

Místo konání - Place - Austragungsort:

Hartvíkovice – fotbalové hřiště

Rozhodčí – Judge - Richter:

Antonín Karban

Majitel :
Jméno a příjmení: .....................................................................………………................................

Vojtěch Stejskal

Ulice : ................................................…….................…….................. Číslo : .........……...............

Figurant - Helper - Helfer:

Místo: ..............................................………….................................... PSČ : ........……..................

Program – program - programm:

Telefonní čísla + email pro potvrzení přijetí přihlášky na výstavu :
……………………………………………………...........................................……………….…...........
SOUTĚŽE :
Nejlepší pár

07.00 – 09.00
ab
09.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00

přejímka psů - Entrance of the dogs - Einlass der Hunde
posuzování psů - Start of judging - Beginn des Richtens
soutěže - Competitions - Wettbewerbe
vyhlášení vítězů - Kombi Winner - Kombi Sieger

Pes: ........................................................................................................………………..................
Fena : ..............................................................................................................……………….........

Uzávěrka přihlášek:

I.
II.

8.4.2019
15.4.2019

Nejlepší plemeník
Pes: .............................................................................................................……………….............
Nejlepší chov. stanice
Chovatelská stanice: ...........................................................................……………….....................
Datum: ............................................ Podpis:………….....................………………………………...

Přihlášky spolu s kopií dokladu
o zaplacení výstavního poplatku
zasílejte doporučeně na adresu:

Daniela Cahová
Ptáčov 9
67401 Třebíč

Informace :

d.cahova@seznam.cz
Tel. 00 420 774407141

Se zadáváním čekatelství a titulů :
CAJC, CAC ČR, Res. CAC ČR, BOB, BOS, BOJ, BOV

Veterinární
podmínky
Veterinärvorschriften

-

Veterinary

regulations

-

Zadávají se podle barvy černé a hnědé, zvlášť pro psy a feny.
Sex and colour separand
Zur Vergabe kommen getrennt nach Farbe schwarz und braun Rüde und Hündin.
Sieger
der
Vítěz speciální výstavy baby
Baby Special Show Winner
SpecialSiegerSchau Baby
Junior
Special
Show Jüngstensieger
Vítěz speciální výstavy dorostu
Winner
der SpecialSiegerSchau
Jugendsieger
Vítěz speciální výstavy mladých
Youth Special Show Winner
der SpecialSiegerSschau
Sieger
Vítěz speciální výstavy
Special Show Winner
der SpecialSiegerSchau
The Best Special Show
Nejlepší veterán
VeteranenSieger
Veteran
Special Show Winner of
Vítěz čestné třídy
Ehrenklasse Sieger
Honory class

Soutěže - Competition – Wettbewerbe
Nejlepší pár psů

The Best Couple

Nejlepší chovatelská skupina
The Best Group
Nejlepší obranář Dobrman show
The Best Dfence
2017
Kombi vítěz Dobrman show 2019 Kombi Winner
pes
- the best male
Kombi vítěz Dobrman show 2019 Kombi Winner
fena
- the best fiale

Beste Hundepaar
Beste Zuchtgruppe
Beste Schutzhund
Kombi Sieger
- besten Rüde
Kombi Sieger
- besten Hündin

Zadaní titulů není je podmíněné členstvím v Moravsko Slezském Dobrman klubu.
Assignation of tiles is not conditioned by the membership in MS Dobermann Club.
Zur Teilahme an dieser Veranstaltung ist keine Mitgliedschaft im MS Dobermann Klub
erforderlich.

CENY:

Každý posouzený jedinec obdrží posudkový list a diplom.
Udílení titulů není nárokové!

Při přejímce psa bude vyžádáno platné veterinární osvědčení z místa původu psa, v
němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince a infekční hepatitidě v
době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok. Musí být dodržována ustanovení zák. ČNR č.
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění platných předpisů v celém rozsahu.

Every dog has to have licence with valid vaccination against rabies, hepatits, parvovirus
and paramyxovirus. The licence must be effective minimum 30 days and maximum 1
year before the show.

Bei der Übernahme des Hundes zur Ausstellung muss der Aussteller einen
Internationalen Impfpass vorweisen, in dem bestätigt wird, dass der Hund gegen Tollwut,
Staupe, Hepatitis und Parvovirose in dem Zeitraum von 30 Tagen bis zu einem Jahr vor
dem Reiseantritt geimpft wurde.

Všeobecná ustanovení
Bestimmungen

-

General

information

-

Allgemeine

Výstava je pořádaná podle výstavního řádu FCI a ČMKU. Vystavovatel se zavazuje
uhradit výstavní poplatky a poplatky za inzerci i v tom případě, že se z jakýchkoliv
důvodů výstavy nezúčastní. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem
nebo psovi. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky
použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

The exhibition is organised according to exhibition regulations FCI and ČMKU.
Exhibitioner must pay exhibition fees and notice fees also in the case of not attending
the exhibition. Organiser is not responsible for damages caused by the dog or to the
dog. In the case of objective reason of not taking place of the exhibition the fees will be
used to pay organisation cost.

Die Ausstellung wird nach dem Ausstellungsreglement der FCI und ČMKU veranstaltet.
Der Aussteller verpflichtet sich zur Zahlung der Meldegebür bzw. auch der
Inseratkosten, auch wenn er an dieser Veranstaltung nicht teilnimmt. Für die Schäden
die durch Hunde verursacht werden, müssen vom jeweiligen Hundeführer bzw. Besitzer
ersetzt werden. Solte die Ausstellung aus objektiven Gründen entfallen, wird die
Meldegebühr für den vorhergegangenen Aufwand verwendet.

TŘÍDY a VÝSTAVNÍ POPLATKY:
Rozhodující je věk v den konání výstavy!

Štěňata – Baby - Baby
Dorostu – Puppy –
Jüngsten
Mladých – Youth –
Jugend
Mezitřída –
Intermediata – Mittel
Otevřená – Open –
Offene
Pracovní – Working –
Gebrauchshunde
Šampiónů – Champion
– Siager
Veteránů – Veteran –
veteranen
Čestná – Honour Ehren

I.
Uzávěrka
Entryclose
Meldesluss:
8.4.2019

- II.
Uzávěrka
- Entryclose
Meldesluss:
15.4.2019

-

4-6 měsíců – months – monate

200 Kč 15€

300Kč 20€

6-9 měsíců – months – monate

200 Kč 25€

300
Kč

20€

9-18 měsíců – months – monate

550 Kč 25€

800
Kč

30€

od-from-ab 15-24 měsíců – months –
monate

550 Kč 25€

800
Kč

30€

Od-from-ab 15 měsíců - months – monate

550 Kč 25€

800
Kč

30€

od-from-ab 15 měsíců – months – monate

550 Kč 25€

800
Kč

30€

od-from-ab 15 měsíců – months – monate

550 Kč 25€

800
Kč

30€

od-from-ab 8 roků – years – jahre

200 Kč 15€

300
Kč

20€

CH 2 států nebo ICH-CH 2 country´s or
ICH-CH von 2 länderoder ICH

200 Kč 15€

300
Kč

20€

Poplatky - Payments – Meldegebür
Pes – male – rüde
Pár psů – couple - paarbewerb

200Kč

10 €

Poplatky zasílejte složenkou typu „C“ na adresu :

Fena – fiale – hündin

Daniela Cahová
Ptáčov 9
67401 Třebíč

Chovatelská skupina – breeding group – zuchtgruppenbewerb

200Kč

10 €

Nejlepší obranář – the best defence – bester schutzhund

200Kč

10 €

Nebo – or – oder

Kombi vítěz – kombi Winter – kombi sieger

200Kč

10 €

Úhrady zasílejte účet:

Číslo účtu / Zahlungen bitte an die / Bank account number: Konto Nr.:

196160865/0300
BIC / Swift: CEKOCZPP
IBAN: CZ59 0300 0000 0001 9616 0865

Upozornění - Attention – Achtung

Upozornění

Vystavovatelé, kteří nahlásili svoje psy na výstavu, jsou povinni zaplatit výstavní
poplatek i v tom případě, že se výstavy nezúčastní. Zaplacení výstavního poplatku na
místě konaní výstavy, se zvyšuje výstavní poplatek o =200,- Kč.

Attention

Exhibitioners who signed their dogs for exhibition must pay an exhibition fee also in the
case of not attending the exhibition. In the case of paying the exhibition fee in the place
of the exhibition the fee is raised by =10 Euro.

