
Přihláška na Klubovou výstavu MSDK 5.5.2019
       
1. uzávěrka : 8.4.2019 2. uzávěrka : 15.4.2019  

Třída: ( zakroužkujte platnou třídu)

Štěňat         Dorostu         Mladých         Mezitřída         Otevřená          Pracovní  

Vítězů          Veteránů         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!!!  

!!!     PŘILOŽTE DOKLAD O ZAPLACENÍ     !!!

Pohlaví : PES                     FENA Barva : ČERNÁ             HNĚDÁ

Jméno psa a ch. st:.............................................................................………………......................

Číslo zápisu: ...........................………….........Datum narození : ......................……......................

Otec : .....................................................................................................................………………...

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

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

Majitel :

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

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

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

Telefonní čísla + email pro potvrzení přijetí přihlášky na výstavu : 

……………………………………………………...........................................……………….…...........

SOUTĚŽE :

Nejlepší  pár 

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

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

Nejlepší plemeník 

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

Nejlepší chov. stanice

Chovatelská stanice: ...........................................................................……………….....................

Datum: ............................................  Podpis:………….....................………………………………...

Českomoravská kynologická unie
Moravskoslezský dobrman klub 

VÁS  ZVOU  NA 

Klubovou výstavu dobrmanů 

(NEKUPÍROVANÝCH) 

Se zadáváním:
 CAJC, CAC ČR, BOB, BOS, BOJ, BOVa titulů:Klubový vítěz MSDK 2019

černý a hnědý Klubový vítěz MSDK mladých 2019 černý a hnědý
Klubový vítěz MSDK baby a dorost 2019 černý a hnědý  

Datum: 5.5.2019

Místo: Hartvíkovice – fotbalové hřiště

  

Rozhodčí:    Malgorzata Jablońska , PL

Program: 07.00 – 09.00      přejímka psů 
                                                09.30 – 14.00      posuzování psů

14.00 – 16.00      soutěže
16.00 –      dekorování vítězů

Uzávěrka přihlášek:    I.  8.4.2019

II. 15.4.2019

Přihlášky : Daniela Cahová
Ptáčov 9
67401 Třebíč
d.   cahova@seznam.cz  

Platba:  Číslo účtu / Zahlungen bitte an die / Bank account number: Konto 
Nr.: 196160865/0300 

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

nebo složenkou typu„C“- na výše uvedenou adresu

mailto:cahova@seznam.cz


Telefon:  +420774407141 

  
TITULY:

CAJC, CAC ČR, BOB, BOS, BOJ, BOV a titulů: Klubový vítěz MSDK 2019
černý a hnědý Klubový vítěz MSDK mladých 2019 černý a 
hnědý Klubový vítěz MSDK baby a dorost 2019 černý a 
hnědý 

SOUTĚŽE:

Nejlepší pár psů 
- pro psa a fenu jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni
Nejlepší chovatelská skupina
-  pro  nejméně  3  jedince  po dvou matkách nebo otcích, nemusí být  v majetku

chovatele, musí být na výstavě posouzeni.
Nejlepší plemeník
- pro nejméně pět jedinců od tří  fen po stejném psovi. Pes musí být na výstavě

posouzen, nemusí být předveden  v běžné konkurenci (např. ve třídě čestné).  

TŘÍDY :

Štěňat          pro psy a feny ve věku 4 – 6 měsíců
Dorostu       pro psy a feny ve věku 6 - 9 měsíců
Mladých      pro psy a feny ve věku 9 - 18 měsíců
Mezitřída     pro psy a feny ve věku 15 – 24 měsíců 
Otevřená     pro psy a feny ve věku 15 a více měsíců
Pracovní      pro psy a feny ve věku 15 a více měsíců se složenou zkouškou z výkonu
Vítězů          pro psy a feny ve věku 15 a více měsíců s titulem interšampion, šampion,
                    Národní nebo  Klubový vítěz
Veteránů      pro psy a feny ve věku 8 a více let
Čestná         pro psy a feny s titulem šampion, Klubový vítěz,atd.

Zadání titulů není podmíněno členstvím v MSDK.

Rozhodující pro zařazení do třídy je věk 1 den před konáním výstavy! Ke každé
přihlášce připojte  kopii  PP –  platí  pro  všechny  psy přihlášené na výstavu  a
certifikát   o  zkouškách  nebo  kopii  šampionátu  při  zařazování  psa  do  tř.
pracovní , vítězů nebo čestné.

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:
 průkaz původu psa plemenné knihy uznávané FCI, nebo potvrzení, že bude

průkaz vydán
 přijetí  na  výstavu  bude  potvrzeno  na  e-mailovou  adresu  nebo  SMS

telefonicky 7 dní před výstavou
 očkovací průkaz nebo mezinárodní pas psa s platným očkováním
VÝSTAVNÍ POPLATKY:  

                    I. uzávěrka                         II. uzávěrka
                                                         člen MSDK   nečlen             člen MSDK   nečlen

za prvního psa včetně katalogu 550,-Kč          800,- Kč     800,-Kč         900,- Kč
za dalšího psa (bez katalogu) 350,- Kč         550,- Kč     500,-Kč         700,- Kč
třída baby, dorostu, veteránů 150,- Kč         300,- Kč     200,-Kč         350- Kč
čestná 150,- Kč         300,- Kč     200,-Kč         350,- Kč
soutěže 150,- Kč         300,- Kč     200,-Kč         350,- Kč

V případě přihlášek do soutěží v den výstavy se poplatky zvyšují o 100 %.
pronájem prodejní plochy 500,- Kč / stánek (pro sponzory zdarma)
inzerce v katalogu 300,- Kč - 1/2 A4 (pro sponzory zdarma)  

500,- Kč -       A4 (pro sponzory zdarma)
Poplatky zasílejte složenkou typu „C“ na adresu : Daniela Cahová
                                                                                     Ptáčov 9
                                                                                     67401 Třebíč
Nebo převodem na účet č.: 196160865/0300  (IBAN:  CZ59 0300 0000 0001 9616 0865, 

BIC / Swift:  CEKOCZPP)  VS- tetovací číslo přihlášovaného psa
Specif.symbol: 11- platba za 1 psa, 12 – za druhého a dalšího, 13 – soutěže
 
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka
na obálce se zaslanou přihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
Vystavovatelé ze zahraničí mohou po domluvě platit hotově v Kč v den výstavy.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
 při přejímce psa bude vyžádáno platné očkování psa v němž se potvrzuje, že pes

byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze a hepatitidě v době ne kratší než
30 dní a ne delší jednoho roku.

 musí být dodržována ustanovení zák. ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti
týrání ve znění platných předpisů v celém rozsahu.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava  je  přístupná  všem  nekupírovaným  psům  a  fenám  plemene  dobrman,
zapsaných  v některé  z plemenných  knih  uznaných  FCI,  kteří  dosáhli  1 den  před
konáním výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní jedinci musí
být zapsáni v české plemenné knize.
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 exteriéru
psa dle  znění  zákona 77/2004 Sb.  Majitelé  psů jsou povinni  udržovat  čistotu a je
zakázáno poškozovat areál. V případě,že by se výstava nekonala z objektivních příčin,
budou poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních
důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně,
současně se složením jistiny 1000,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude -li protest
uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy ( tj. do 14 hod.)
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