KLUB FARAONSKÝCH PSŮ
pořádá

Speciální výstavu
Faraonských psů, Sicilských chrtů a podengů
v letním areálu obce Rybníček, okr. Vyškov
GPS souřadnice: 49°16'18.948"N, 17°4'28.309"E
http://mapy.cz/s/7v0S
GENERÁLNÍ SPONZOR AKCE: JK ANIMALS

PROGRAM :
Sobota 27.8.2016
Speciální výstava faraonských psů, sicilských chrtů a podengů
Bonitace
(po skončení výstavy)
Členská schůze
(cca od 1700 hod)
Večerní diskotéka pod širým nebem
Neděle 28.8.2016
Škola coursingu pro začátečníky i pokročilé
(tréninky)
--------------------I. uzávěrka přihlášek 25.7.2016
II. uzávěrka přihlášek 5.8.2016

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
FARAONSKÝCH PSŮ, SICILSKÝCH CHRTŮ A PODENGŮ
27. srpna 2016
se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy pes a fena, BOB,
BOJ, BOV, BIS
I. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 25.7.2016
II. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 5.8.2016
Rozhodčí: pan Beradze Iuza, CZ
Místo konání: fotbalové hřiště v obci Rybníček, okr. Vyškov
Přihlášky:
preferujeme on-line přes web:
nebo e-mailem:
vyjímečně na adresu:

(doporučeně)

http://goo.gl/forms/RnUV5Ba8cfHqbgdY2
www.faraonklub.cz
bahir@seznam.cz
Radka Nevěčná
Vatín 62, 591 01 Žďár nad Sázavou

Program výstavy:
Presence a veterinární přejímka ……………......…….…
Zahájení výstavy …………………………………………..
Posuzování v kruhu ……………………………………….
Soutěže, předání cen, bonitace ………...…...…..………

8,30 – 9,30 hod.
9,30 – 9,45 hod.
9,45 – 13,00 hod.
od 13 hod.

Třídy:
věk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Štěňat ………………………………………………………….. 4 - 6 měsíců
Dorostu ………………………………………………………... 6 - 9 měsíců
Mladých ……………………………………………………….. 9 - 18 měsíců
Mezitřída ………………………………………………………. 15 - 24 měsíců
Otevřená …………………………………………………….… od 15 měsíců
Pracovní………………………………………………………… od 15 měsíců
Vítězů .………………………………………………………….. od 15 měsíců
Veteránů …………………………………………………….… 8 let a starší
U třídy vítězů doložit fotokopií alespoň jednoho z titulů šampión, národní vítěz,
klubový vítěz, vítěz speciální výstavy, jinak bude pes zařazen do třídy otevřené. U
třídy pracovní doložit certifikát ČMKU, jinak bude pes zařazen do třídy otevřené.
Soutěže:

Nejkrásnější pár, Nejlepší chovatelská skupina,
BIS
I.uzávěrka
Výstavní poplatky: První pes …………...............………… 500 Kč
Druhý a každý další pes …................. 400 Kč
Štěňata, dorost, veteráni, soutěže…... 200 Kč

II. uzávěrka
600 Kč
500 Kč
300 Kč

Ve výstavním poplatku je zahrnuto občerstvení (mimo nápojů) pro vystavovatele a
doprovod. Počet osob vyplňte v přihlášce.
Potřebné doklady:

Průkaz původu. Platný očkovací průkaz či Petpas. Pes
musí být v imunitě proti vzteklině a dalším přenosným
chorobám zvířat, podle platných předpisů.

Povinnosti vystavovatele: Viditelné označení katalogovým číslem. Nastoupit včas
do kruhu. Řídit se pokyny pořadatelů. Setrvat ve
výstavním areálu do skončení posuzování, přehlídky vítězů
a předání cen.
Výstavní řád:

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení
Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu
ČMKU. Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný.
Protestovat lze z formálních důvodů (porušení výstavních
předpisů a propozic), a to pouze v průběhu výstavy,
písemně a se současným složením zálohy 500,- Kč.

Výstavní výbor si vyhrazuje právo odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu.
Ručení za škody:

Pořadatelé neodpovídají za nehody nebo nemoci, které
postihly účastníky akce nebo jejich psy, nebo které sami
nebo jejich psi během akce způsobili.

Platby:
Poplatky odešlete převodem na účet Klubu nebo poštovní poukázkou „A“, Klub
faraonských psů, Komenského 368, 679 02 Rájec - Jestřebí,
číslo účtu: 166781871 / 0300 - ČSOB a.s., pobočka Vyškov,

var. Symbol 009.
Bez kopie dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata. Zasílejte na
e-mail: bahir@seznam.cz

ŠKOLA COURSINGU PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
(tréninky)
Neděle - 28. srpna 2016
Přihlášení na místě samém od 9,30 hod, startovné zdarma.
Kiosek s občerstvením v provozu po celý den.
Přijďte se se svými miláčky protáhnout a okysličit organismus na zdravém vzduchu.
Možnost osvěžení v rybníku. Plavky s sebou!
Začátek:

v 10,00 hodin

Místo konání:

letní areál v obci Rybníček, okr. Vyškov

Délka dráhy:

cca 300 m

Terénní podmínky:

travnatá louka

Veterinární podmínky:

Platný očkovací průkaz či Petpas. Pes musí být v imunitě
proti vzteklině a dalším přenosným chorobám zvířat, podle
platných předpisů.

Náhrada škody:

Pořadatel neodpovídá za škody nebo úrazy, které během
tréninku účastníci nebo jejich psi způsobili nebo které je
postihly.

OBČERSTVENÍ A VEČERNÍ PROGRAM
Občerstvení v místě je zajištěno po celou dobu konání akce.
Občerstvení v sobotu 27.8. je v ceně v rámci platby výstavy, mimo nápoje.
PROSÍME ÚČASTNÍKY, ABY V PŘIHLÁŠCE SDĚLILI POČET OSOB, KTERÉ SE
AKCE ZÚČASTNÍ (VYSTAVOVATELÉ I DOPROVOD).
Možnost osvěžení v rybníku. Plavky s sebou!
V sobotu večer se koná diskotéka pod širým nebem na venkovním tanečním
parketu.

UBYTOVÁNÍ
V místě je možné stanovat a kempovat, bez možnosti elektrické přípojky. Toalety a
sprchy budou k dispozici po celou dobu konání akce v budově patřící k zázemí
místního sportovního areálu. Stanování a kempování je zdarma.
ZÁJEMCE O STANOVÁNÍ A KEMPOVÁNÍ PROSÍM, ABY NA PŘIHLÁŠCE
SDĚLILI SVŮJ ZÁJEM, ABYCHOM MOHLI VYČLENIT DOSTATEK VHODNÝCH
MÍST.
Dále je možné ubytování v hotelu Atrium na okraji Vyškova www.hotelatrium.eu, cca
4 km od místa konání akce. Pejskové jsou vítání. Parkování možné i ve dvoře hotelu.
Objednávky ubytování v hotelu si případní zájemci zajistí individuálně.

Veškeré informace na kontaktu:
Přihlášky: Radka Nevěčná, tel.: 605 841 679, e-mail: bahir@seznam.cz
Občerstvení, kempování: Ing. Jana Kydalová, tel.: 608 622 139, e-mail:
Kydalova@seznam.cz

GPS souřadnice: 49°16'18.948"N, 17°4'28.309"E

http://mapy.cz/s/7v0S

VZOR v případě přihlášení poštou

PŘIHLÁŠKA
na speciální výstavu faraonských psů, podengů
a sicilských chrtů
která se koná v sobotu 27.8.2016 na fotbal. hřišti v Rybníčku
Plemeno: ………………………………………..

pes – fena
(vhodné zakroužkujte)

Jméno a chovatelská stanice ………………………………………………….
Datum narození …………………………..číslo zápisu ….............………….
Přihlašuji do třídy ………………………………………………………………..
Jméno otce a chovatelská stanice …………………………..………………..
Jméno matky a chovatelská stanice ………………………...………………..
Chovatel ( jméno a příjmení ) …..…………………………...…………………
Majitel ( jméno, příjmení, adresa ) …………..………………..……………….
…………………………………………………………................................…..
telefon …………………... e-mail .................................................................
Přihlašuji se rovněž do soutěže:
Nejkrásnější pár

- pes (jméno a ch.s.) …………………………………….
- fena (jméno a ch.s.) …………………………………...

Nejlepší chovatelská skupina:
název chovatelské stanice: …………………………………………………….
Přihlášky:
preferujeme on-line přes web:
nebo e-mailem:
vyjímečně na adresu:

(doporučeně)

www.faraonklub.cz
bahir@seznam.cz
Radka Nevěčná
Vatín 62, 591 01 Žďár nad Sázavou

Bez kopie PP a dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata !
Jsem seznámen(a) s propozicemi výstavy a zavazuji se k jejich dodržování.
Souhlasím s uveřejněním výše uvedených dat v katalogu a seznamu účastníků.

Místo a datum …………………………….

……………….………………..
Podpis majitele

OBČERSTVENÍ
Počet osob účastnících se akce ( vystavovatelé a doprovod )
………………………………………………………………………………………………..

STANOVÁNÍ, KEMPOVÁNÍ
Přijedu s karavanem (ano/ne):
Budu stanovat (ano/ne):

………………………………….
………………………………….

STANOVÁNÍ A KEMPOVÁNÍ V MÍSTĚ JE ZDARMA.

REKAPITULACE PLATEB:
Výstava:

za prvého psa
za všechny další psy
veterán, dorost, štěňata
soutěže

PLATBA CELKEM

…………………………………….. Kč
…………………………………….. Kč
…………………………………….. Kč
…………………………………….. Kč
……………………………….....… Kč

V …………………………………. Dne ………………………….

………………………………………..
podpis majitele

