
         

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ

pořádá

Speciální výstavu a klubový coursing
(Krása a výkon KFP)

v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem)
GPS souřadnice: 50°5'19.939"N 15°28'36.064"E 

PROGRAM:

Sobota 20.6.2015

Speciální výstava faraonských psů, sicilských chrtů a podengů
                                    

Bonitace 
(po skončení výstavy)

Členská schůze
(od 1700 hod.)

Přátelské posezení

                        
Neděle 21.6.2015

               
Klubový coursing – pro plemena zastřešená v KFP

Tréninky / licence – všechna plemena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
I. uzávěrka přihlášek  22.5.2015
II. uzávěrka přihlášek  29.5.2015



 
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA

FARAONSKÝCH PSŮ, SICILSKÝCH CHRTŮ A PODENGŮ

20. června 2015

se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy pes a fena,
Nejlepší veterán, BOS a BOB

I. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  22.5.2015
II. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  29.5.2015

Místo konání:  Jezdecký klub Vasury – Kolesa

ROZHODČÍ:  pan Karel Hořák, CZ

Přihlášky:
preferujeme on-line přes web: www.faraonklub.cz
nebo e-mailem: bahir@seznam.cz 
vyjímečně na adresu: Radka Nevěčná
   (doporučeně)               Vatín 62, 591 01 Žďár nad Sázavou

                                              

Program výstavy:
Presence a veterinární přejímka ………………......….… 8,30 – 9,30 hod.
Zahájení výstavy ………………………………………….. 9,30 – 9,45 hod.
Posuzování v kruhu ………………………………………. 9,45 – 13,00 hod.
Soutěže, předání cen, bonitace ………...….....………… 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.
Přílohy zasílejte na e-mail: bahir@seznam.cz  

Soutěže:     Nejkrásnější pár, Nejlepší chovatelská skupina,
                    BIS Junior, BIS
                                                                          I.uzávěrka    II. uzávěrka     
Výstavní poplatky: První pes …………...............………… 500 Kč        600 Kč    
                               Druhý a každý další pes …................. 400 Kč        500 Kč 
                   Štěňata, dorost, veteráni, soutěže…... 200 Kč        300 Kč
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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 nebonemoci,  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, U Plynárny 65a/1494, 140 00 Praha – Michle,   
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

KLUBOVÝ COURSING
O POHÁR KLUBU FARAONSKÝCH PSŮ

(pro plemena zastřešená v KFP)

21. června 2015
             

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  29.5.2015

Místo konání: Jezdecký klub Vasury – Kolesa

Rozhodčí: Eliška Matušková, Žaneta Rouchalová 

Podmínky účasti: psi i feny od 18 měsíců věku
                              Horní věková hranice je 8 let.
                              Účast možná s licencí i bez licence.
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Přihlášky:
preferujeme on-line přes web: www.faraonklub.cz
nebo e-mailem: bahir@seznam.cz 
vyjímečně na adresu: Radka Nevěčná
   (doporučeně)               Vatín 62, 591 01 Žďár nad Sázavou

Program coursingu:
Presence a veterinární přejímka …………..........………    8,00 -  9,00 hod.
Coursing I. kolo + tréninky …………………….…………     9,00 -  10,30 hod.        
Coursing  II. kolo + tréninky ……………...……..……….       11,00 -  12,30 hod.
Vyhlášení vítězů, předání cen ……………………....…..       od 13 hod.

Možnost tréninkových běhů v průběhu dne pro štěňata, mladé psy a seniory. 

Organizátor si vyhrazuje možnost změny časového harmonogramu
po veterinární  přejímce v souvislosti s počtem přihlášených psů.

Klubový propagační coursing  se bude běžet jako mix, hodnocení jednotlivých 
plemen zvlášť.

Ceny: U plemene faraonský pes budou oceněni zvlášť tři psi a tři feny s nejvyšším
počtem dosažených bodů. U ostatních (málopočetných) plemen se budou oceňovat
tři nejlepší bez ohledu na pohlaví. Pohár Klubu pak obdrží absolutní vítěz coursingu.

Klubový  propagační  coursing  je  neoficiálním  závodem,  respektujícím  pravidla
Českého  národního  coursingového  řádu,  avšak  umožňujícím  účast  i  psům  bez
složené coursingové licence. 

Délka dráhy:  cca 500 m
Terénní podmínky: travnatá louka

STARTOVNÉ:
členové:  za prvního psa 250 Kč, za každého dalšího 150 Kč
nečlenové:  za prvního psa 300 Kč, za každého dalšího 200 Kč
trénink:  členové 50 Kč / 1 běh, nečlenové 80 Kč / 1 běh 
rovinka: členové 30 Kč / 1 běh, nečlenové 50 Kč / 1 běh
licence: 150 Kč / 1 běh
                        
Poplatky  odešlete  převodem  na  účet  Klubu  nebo  poštovní  poukázkou  „A“,  Klub
faraonských psů, U Plynárny 65a/1494, 140 00 Praha – Michle,   
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

Povinnosti majitele: Dodržovat pokyny pořadatele. Opatřit startujícího  psa  
náhubkem, dečkou. Zákaz volného pobíhání psů. Setrvat 
do konečného vyhlášení výsledků a předání cen.
Zákaz volného pobíhání psů!
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Stížnosti: lze podávat písemně v kanceláři na závodišti spolu  se  
zálohou 500 Kč, a to hned po ukončení závodu (pouze 
z technických důvodů).

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 

závodu účastníci nebo jejich psi způsobili nebo které je  
postihly.   

KRÁSA A VÝKON KFP

V letošním roce vyhlašujeme klubovou soutěz Krása a výkon KFP. Podmínkou je
účast na výstavě i coursingu a členství v KFP. 

U plemene faraonský pes budou oceněni pes a fena s nejvyšším počtem
dosažených bodů. 

U ostatních (málopočetných) plemen se bude oceňovat vítěz bez ohledu na pohlaví.
Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v závodu.

 
Bodování: 

Výstava V1 V2 V3 V4 V VD1 VD2 VD3 VD4 VD

Coursing 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Body 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

OBČERSTVENÍ

V místě - stylová restaurace s celodenním provozem.

                                       
UBYTOVÁNÍ

Penzion Kolesa - ubytování si zajišťuje každý účastník sám.
http://www.elektrovasury.cz/penzion-kolesa

Možnost kempování:
stan – 100,- Kč

karavan – 200,- Kč

Veškeré informace k akci na kontaktu: 

                Jitka Kutiová, tel: 736 777 929 
                              E-mail: jitka.kutiova@seznam.cz   
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PŘIHLÁŠKA
na speciální výstavu faraonských psů, podengů

a sicilských chrtů

která se koná v sobotu 20.6.2015 v areálu Jezdeckého klubu Vasury - Kolesa

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: www.faraonklub.cz
nebo e-mailem: bahir@seznam.cz 
vyjímečně na adresu: Radka Nevěčná
   (doporučeně)               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                   
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PŘIHLÁŠKA
na Klubový coursing

konaný v neděli 21.6.2015 v areálu Jezdeckého klubu Vasury – Kolesa

1/ Jméno psa a chovatelské stanice ……………………………………………..
    Plemeno …………………………………………  pes - fena  (zakroužkujte)
    Datum narození ……………………………… číslo zápisu ………………….
    Licence :             ANO              NE       -  vhodné zakroužkujte 

2/ Jméno psa a chovatelské stanice ……………………………………………..
    Plemeno …………………………………………  pes – fena (zakroužkujte)
    Datum narození ………………………………. číslo zápisu ……..…………..
    Licence :             ANO               NE       -  vhodné zakroužkujte

3/ Jméno psa a chovatelské stanice ……………………………………………..
    Plemeno …………………………………………. pes – fena (zakroužkujte)
    Datum narození ………………………………. číslo zápisu …………..……..
    Licence :              ANO              NE         -  vhodné zakroužkujte  

Majitel: Jméno a příjmení ………………………………………………………… 
                Adresa ………………….………………………………………………….
                Telefon …………..……… e-mail ........................................................

Přihlašuji uvedené psy na klubový coursing, jsem seznámen s propozicemi závodu.
Souhlasím se zveřejněním výše uvedených dat v katalogu a seznamu účastníků.

Místo a datum ………………………………………..  …………………….………….
                                                                             Podpis majitele

Přihlášky:
preferujeme on-line přes web: www.faraonklub.cz
nebo e-mailem: bahir@seznam.cz 
vyjímečně na adresu: Radka Nevěčná
   (doporučeně)               Vatín 62, 591 01 Žďár nad Sázavou

Bez kopie dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata. 
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REKAPITULACE PLATEB:

Výstava: za prvého psa                …………………………………….. Kč
                za všechny další psy      …………………………………….. Kč
              veterán, dorost, štěňata …………………………………….. Kč
               soutěže                           …………………………………….. Kč 
Coursing: za prvého psa                …………………………………….. Kč
                za všechny další psy      …………………………………….. Kč

P L A T B A   C E L K E M               ……………………………….....… Kč        

Placeno převodem z účtu / složenkou (nehodící se škrtněte)

V ………………………………….  Dne  ………………………….

                                                                       ………………………………………..
                                                                                      podpis majitele


