KLUB FARAONSKÝCH PSŮ
pořádá

Speciální výstavu
zámek Líšno, Bystřice u Benešova
GPS souřadnice: 49°44'3.184"N, 14°41'19.330"E
https://mapy.cz/s/2KC6c

PROGRAM :
Sobota 25.8.20187
Speciální výstava faraonských psů, sicilských chrtů a podengů
Bonitace
(po skončení výstavy)
Členská schůze
(cca od 1700 hod)

--------------------I. uzávěrka přihlášek 20.7.2018
II. uzávěrka přihlášek 3.8.2018

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
FARAONSKÝCH PSŮ, SICILSKÝCH CHRTŮ A PODENGŮ
25. srpna 2018
se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC,
Vítěz speciální výstavy, BOB, BOJ, BOV, BIS
I. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 20.7.2018
II. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 3.8.2018
Rozhodčí: paní Lenka Frnčová, CZ
Místo konání: zámek Líšno, Bystřice u Benešova
Přihlášky:
on-line přes web:

https://goo.gl/forms/YtKVcdEIFbw9ihCM2
www.faraonklub.cz

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
Čestná .………………………………………………………… od 15 měsíců
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, čestná, soutěže.. 200 Kč

II. uzávěrka
600 Kč
500 Kč
300 Kč

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 výstavníchpředpisů 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,
číslo účtu: 166781871 / 0300 - ČSOB a.s., pobočka Vyškov,

var. Symbol 009.
Bez kopie dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata. Zasílejte na
e-mail: faraonklub@seznam.cz
OBČERSTVENÍ
Občerstvení – v místě konání není klasické občerstvení. Stravování bude zajištěno
formou 1 jídla.

Prosíme o uvedení počtu osob (součást přihlášky), abychom věděli,
kolik porcí přibližně připravit.
Druhou možností je využití kuchyňky a vlastních surovin.

UBYTOVÁNÍ
V místě je možné stanovat a kempovat. Sociální zařízení bude k dispozici.
ZÁJEMCE O STANOVÁNÍ A KEMPOVÁNÍ PROSÍM, ABY NA PŘIHLÁŠCE
SDĚLILI SVŮJ ZÁJEM, ABYCHOM MOHLI VYČLENIT DOSTATEK VHODNÝCH
MÍST.

Veškeré informace na kontaktu:
Přihlášky: Radka Nevěčná, tel.: 605 841 679, e-mail: faraonklub@seznam.cz

