KLUB CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ, z. s.
pořádá

6. května 2018

KLUBOVOU VÝSTAVU
BEARDED COLLIÍ
se zadáváním titulů: CAJC, CAC, Klubový vítěz a Vítěz Memoriálu Milana Karena

Mladá Boleslav (CZ)
výstavní areál Krásná louka (www.interdogbohemia.com)

Rozhodčí: Glenda o´Connell / UK (ch. s. Altherleigh)
1. uzávěrka přihlášek – 25. 3. 2018
2. uzávěrka přihlášek – 8. 4. 2018
Výstava je pořádána v souladu s výstavním řádem ČMKU v platném znění.

08:00 - 09:45
10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 15:30*
15:30 - 16:00*

PROGRAM:
přejímka psů
zahájení výstavy
předání cen klubových soutěží
posuzování v kruzích
soutěže

*Uvedené časy jsou orientační, mohou se lišit podle počtu přihlášených psů.

Hlavní sponzor:

Třídy:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

třída štěňat (4 - 6 měsíců)
třída dorostu (6 - 9 měsíců)
třída mladých (9 - 18 měsíců)
mezitřída (15 - 24 měsíců)
třída otevřená (od 15 měsíců) – je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky či získaná
ocenění
třída pracovní (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s národním certifikátem vystaveným organizací pověřenou
ČMKU nebo přímo ČMKU
třída vítězů (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna,
titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Světového nebo Evropského vítěze.
třída veteránů (od 8 let)
třída čestná (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či
titulem Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský či Světový vítěz bez nároku na CAC. Zadává
se známka a pořadí. Jedinec se známkou Výborný 1 se dále nemůže zúčastnit soutěže o vítěze plemene či pohlaví
a též nemůže zasáhnout do dalších soutěží v rámci plemene (Klubový vítěz)
třída mimo konkurenci (od 15 měsíců) – v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí

V každé třídě (kromě třídy mimo konkurenci) určí posuzovatel pořadí 1. – 4.

Klasifikace:

třída štěňata a dorostu:
velmi nadějná, nadějná
třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů a čestná:
výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná, diskvalifikace, nemůže být posouzen, nenastoupil

Čekatelství:

CAJC – může být zadáno pouze psovi a feně ve třídě mladých se známkou výborná 1
CAC – může být zadáno psovi a feně v každé příslušné třídě (mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů) se známkou
výborná 1

Tituly:

Klubový vítěz – titul může být zadán psovi a feně z konkurence držitelů čekatelství CAC na klubové výstavě se
zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz.
Klubový vítěz mladých – titul může být zadán psovi a feně, kteří jsou držiteli čekatelství CAJC na klubové výstavě se
zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz.
Klubový vítěz veteránů – titul může být zadán psovi a feně ve třídě veteránů se známkou výborná 1 na klubové
výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz.
Nejlepší mladý plemene / Best of Juniors (BOJ) – titul může být zadán psovi nebo feně z konkurence držitelů CAJC.
Nejlepší veterán plemene / Best of Veterans (BOV) – titul může být zadán psovi nebo feně se známkou výborná 1 ze
třídy veteránů.
Vítěz plemene / Best of breed (BOB) – do soutěže nastupuje pes a fena, kteří obdrželi titul CAJC, nejlepší dospělí
jedinci pes a fena (Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Vítěz výstavy) a pes a fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů
známku V1.
Nejlepší z opačného pohlaví / Best of opposite sex (BOS) – do soutěže nastupuje pes nebo fena, kteří obdrželi titul
CAJC, nejlepší dospělý jedinec pes nebo fena (Klubový vítěz) a pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů známku
V1, jenž jsou opačného pohlaví než jedinec, který získal titul BOB.
Udělení titulů není nárokové.

Soutěže:

Nejlepší štěně plemene – do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1.
Nejlepší dorost plemene – do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1Vítěz Memoriálu Milana Karena – vítězem soutěže se stává nejlepší Bearded Collie pocházející z českého chovu.
Soutěže se automaticky účastní každá Bearded Collie pocházející z českého chovu (chovatelská stanice psa musí být
zapsána v registru chovatelských stanic ČMKU) s udělenou známkou Výborná 1 respektive Velmi nadějná 1 v jakékoli
třídě (kromě třídy mimo konkurenci). Pokud jedinec se známkou Výborná 1 respektive Velmi nadějná 1 není českého
původu, do soutěže postupuje jeden dále umístěný jedinec na pořadí (Výborný 2, Výborný 3,
Výborný 4 respektive Velmi nadějný 2, Velmi nadějný 3, Velmi nadějný 4), který je českého původu. Pokud první
jedinec českého původu na pořadí nezískal Výbornou či Velmi nadějnou, do soutěže z této třídy nepostupuje žádný
zástupce. Vítěz obdrží pohár a je mu na dobu do konání příští výstavy propůjčen historický putovní pohár. Poháry
vítězi předá paní Anna Karenová, je-li na výstavě přítomna.
Do následujících soutěží je nutné se nahlásit předem, hlášení na místě není možné:

Nejhezčí pár psů – do soutěže nastupují pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele
nebo stejných majitelů. Spolumajitelství musí být uvedeno v průkazu původu obou jedinců.
Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně 3 a maximálně 5 jedinců pocházející z
vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (minimálně od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě
posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší plemenný otec – do této soutěže se přihlašuje plemenný otec nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě
posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci ani
nemusí být přítomen.
Nejlepší plemenná matka – do této soutěže se přihlašuje plemenná matka nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě
posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemenná matka nemusí být na výstavě posouzena v normální
konkurenci ani nemusí být přítomen.
Junior Handling – tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není
rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se
soutěže zúčastní. Musí se jedna o psa plemene bearded collie s PP. Rozdělení věkových kategorií: 1. kategorie 9 - 13
let (může se účastnit ten, kdo nejméně jeden den před konáním výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání
výstavy nedosáhne věku 13 let), 2. kategorie 13 - 17 let (může se účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem
konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let). Určuje se pořadí na
prvních čtyřech místech. Pes plemene Bearded collie nemusí být na výstavě předveden. Soutěž je zdarma.
Dítě a pes – pro děti starší 3 let a mladší 9 let. Jde o přehlídku a možnost dítěte se prezentovat, neurčuje se pořadí.
Pes plemene Bearded collie nemusí být na výstavě předveden. Soutěž je zdarma.
Para handling – do soutěže lze přihlásit osobu, která má zájem vystavovat svého psa a nemůže se zúčastnit z důvodu
jakéhokoli znevýhodnění jiné soutěže. Hodnotí se především vztah handlera ke svému psovi. Soutěžící se hlásí do dvou
kategorií. 1. kategorie – osoby mentálně postižené, 2. kategorie – osoby fyzicky a sluchově postižené. Pořadí se
neurčuje. Pes plemene bearded collie nemusí být na výstavu přihlášen. Soutěž je zdarma.

Poplatky:

Ceník pro přihlášení psů zapsaných v plemenné knize ČMKU (netýká se třídy štěňat)

ceník v CZK
1. pes (mimo tř. štěňat, dorostu a veteránů)
2. a další pes (mimo tř. štěňat, dorost, veteránů)
třída veteránů
třída štěňat, dorostu, čestná a mimo konkurenci
soutěže (pár, skupina, otec, matka)
INZERCE V KATALOGU
inzerce A5 chovatelská - vystavovatel
inzerce A5 chovatelská - ostatní
inzerce A5 podnikatelská

1. / 2. uzávěrka
člen KCHBC
500 / 600 Kč
400 / 500 Kč
300 / 400 Kč
200 / 300 Kč
100 / 100 Kč
celá / polovina str. A5
150 / 75 Kč
200 / 100 Kč
500 / 250 Kč

1. / 2. uzávěrka
Nečlen KCHBC
1000 / 1200 Kč
800 / 1000 Kč
600 / 800 Kč
400 / 600 Kč
200 / 200 Kč
celá / polovina str. A5
150 / 75 Kč
300 / 200 Kč
500 / 250 Kč

Ceník - platba pouze v EUR nebo ekvivalent v Kč, dle aktuálního kurzu ČNB

PREIS in EUR
1. Hund (außer Welpen-, Jüngsten, Ehren-,
Veteranenklasse)
2. Hund und andere
Veteranklasse
Kl. Welpen, Jüngsten, Ehren, außer Konkurention
Wettbewerbe
ANZEIGE IM KATALOG
Züchter Anzeige – Aussteller Seite A5
Züchter Anzeige – andere Seite A5
Unternehmer Anzeige Seite A5
l
l
l
l

Am Ort
Mitglieder KCHBC
30 EUR

Am Ort
Andere
35 EUR

25 EUR
15 EUR
10 EUR
5 EUR
völlige Seite / halb
6 / 3 Eur
8 / 4 Eur
20 / 10 Eur

30 EUR
20 EUR
15 EUR
10 EUR
völlige Seite / halb
12 / 6 Eur
16 / 8 Eur
40 / 20 Eur

Za 1. psa nelze považovat psa ze třídy štěňat, dorostu, čestné, mimo konkurenci a veteránů.
Majitel 2. psa musí být stejný jako u prvního (zapsáno v průkazu původu) a nedostává katalog.
Zahraniční účastníci mohou platit na místě bez navýšení, nebo předem na účet (vždy v EUR)
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou
kompletní přihláškou či datum zaevidování kompletní přihlášky (včetně dokladu o platbě) v programu dogoffice

l

Vystavovatelé z ČR musí mít poplatky uhrazeny předem – převodem na účet nebo složenkou.

l Upřednostňují se platby předem na účet, nebo složenkou typu A
Platby:

2024768339/0800

číslo účtu:
poznámka k platbě: I. KV MB 2017 – jméno majitele
Majitel účtu:
Klub chovatelů Bearded collií, z. s.
Jelmo 28
373 71 Rudolfov

IBAN: CZ75 0800 0000 0020 2476 8339
SWIFT: GIBACZPX
Banka:
Česká spořitelna Praha
Oblastní pobočka Praha 1
Václavské nám. 16
111 21 Praha 1

Všichni zúčastnění psi dostanou posudek a diplom. Vítězové obdrží věcné ceny.

Doklady k účasti na výstavě:
l
l
l

průkaz původu psa
očkovací průkaz psa nebo jeho pas s platným očkováním
vstupní list

Veterinární podmínky:

Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platný pas. Psi z členských
zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Tyto doklady
musí obsahovat záznam o platném očkování proti vzteklině, tzn. ve stáří od 3 do 6 měsíců zvířete po 21 dnech ode dne, kdy bylo provedeno
základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že očkovací látka byla podána během doby platnosti předchozí očkovací látky. Psi
musí být v imunitě proti psince, parvoviróze a infekční hepatitidě. Toto se týká i psů, kteří se výstavy přímo neúčastní, ale jsou v místě výstavy
přítomni. Výstavy se smí zúčastnit jen zvířata, která prošla veterinární přejímkou a splňovala určené veterinární podmínky.

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání
výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pořadatel výstavy nezodpovídá za
škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatření
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 v exteriéru psa. Rovněž se vylučují psi
v majetku rozhodčího nebo příslušníků jeho rodiny přihlášení na výstavu, kde tento rozhodčí posuzuje. V případě, že by se výstava nekonala
z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

Vstupní listy budou zasílány prostřednictvím e-mailu, ve výjimečných případech je možné zaslat vstupní listy
poštou-musí se však o to zažádat již při podání přihlášky.

Protesty:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavních
předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši 1000 Kč pro členy KCHBC nebo 2000
Kč pro nečleny KCHBC. V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy. Protest může být podán pouze
v průběhu výstavy. Protestní komise je pouze dvoučlenná. Tvoří ji pouze hlavní rozhodčí a ředitel výstavy, hlavní rozhodčí musí být rozhodčí
ČMKU. Protest projedná komise, a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí
být učiněn písemný zápis. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Podpisem přihlášky majitel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.
Katalog bude obsahovat i webové adresy přihlášených majitelů (vyplňte v přihlášce či zašlete na e-mail níže)
K přihlášce přiložte kopii průkazu původu a v případě zařazení do třídy vítězů nebo čestné i kopii příslušného
oprávnění, pro zařazení do třídy pracovní kopii certifikátu. Viz výše.
Soutěž PARA HANDLING nelze hlásit přes dogoffice.cz! Prosíme o přihlášení přes e-mail.
Inzerci do katalogu zasílejte na e-mailovou adresu: fisakova@seznam.cz.
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Marcela Fišáková, Bítovany 148, 538 51 Chrast
ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY PODÁVEJTE PROSTŘEDNICTVÍM
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