PROPOZICE

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů-MSKCHPL
člen ČMKU a FCI
pořádá

u příležitosti 20. výročí činnosti klubu a konání Evropské výstavy psů v ČR

EVROPSKOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU LEONBERGERŮ 2014
MÍSTO A DATUM KONÁNÍ VÝSTAVY

TJ FAVORIT Brno, vstup mezi 4. a 5. branou BVV
24. října 2014
PROGRAM
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ROZHODČÍ

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruzích
soutěže, vyhlášení vítězů
Güllix Willi – D
Ing. Novák Luděk – CZ

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK
1.
2.

Uzávěrka
Uzávěrka

-

31.05.2014
30.06.2014

3.
4.

Uzávěrka
Uzávěrka

-

31.07.2014
24.08.2014

TŘÍDY
Rozdělení do tříd dle výstavního řádu ČMKU (uvedeno na přihlášce).
TITULY:
CAJC, CAC, res. CAC
•
Vítěz Evropské speciální výstavy leonbergerů 2014
•
Naděje Evropské speciální výstavy leonbergerů 2014
•
Vítěz mladých Evropské speciální výstavy leonbergerů 2014
•
Vítěz veteránů Evropské speciální výstavy leonbergerů 2014
•
Nejlepší
mladý plemene
- BOJ
•
Nejlepší
veterán
plemene
- BOV
•
- BOB
• Vítěz plemene
- BOS
• Nejlepší z opačného pohlaví
SOUTĚŽE
Nejhezčí pár psů
- pro fenu a psa v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni.
Nejlepší chovatelská skupina
- pro nejméně tři a maximálně pět jedinců pocházejících od jednoho chovatele a
minimálně od dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.
Každý pes nebo fena mohou být přihlášení pouze do jedné chovatelské
skupiny.

VÝSTAVNÍ POPLATKY

za prvního psa
za druhého a dalšího psa
štěně, dorost
veteráni, čestná třída
soutěže

1. Uzávěrka
31.05.2014
700,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
200,- Kč

Přihlášky na výstavu posílejte na adresu:

MSKCHPL
Prokopa Velikého 41
628 00 BRNO

2. Uzávěrka
30.06.2014
800,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
300,- Kč
Platby na účet:
Název banky:
Majitel účtu:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT/:
Variabilní symbol:

3. Uzávěrka
31.07.2014
900,- Kč
700,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
400,- Kč

4. Uzávěrka
24.08.2014
1000,- Kč
800,- Kč
600,- Kč
600,- Kč
500,- Kč

Poštovní spořitelna
MSKCHPL, Prokopa Velikého 41, Brno 628 00
3013245/0300
CZ19 0300 0000 0000 0301 3245
CEKOCZPP
PrijmeniJ (Např.: Novák Jan => NovakJ)

ONLINE PŘIHLÁŠKY:
www.dogoffice.cz

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat
Phone: 544 217 549, 723 610 455
U online přihlašování vždy dostanete v případě,
E-mail: mskchpl.vystava@gmail.com
že přihlášení úspěšně proběhlo, potvrzení na
Web page: www.leonbergerclub.info
svůj e-mail! Nepřijde-li, zkuste to znovu nebo
nás kontaktujte.
Přihláška psa na výstavu bude potvrzena nejpozději 30 dnů před výstavou.
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ
- průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán;
- očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů.
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo
platným pasem pro malá zvířata.
Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady
Evropy 998/2003 ze dne 26.05.2003.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstava je přístupná psům a fenám plemene leonberger, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách uznaných FCI,
kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých
plemenných knihách.
Všichni účastníci jsou povinni seznámit se s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při
chovu.
Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené
psem v průběhu výstavy. Psi nemohou volně pobíhat a kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem.
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo
případnému poranění osob.
V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
Z účasti na výstavě se vylučují psi nemocní, po úraze, feny ve druhé polovině březosti, kojící feny a háravé feny.
PROTESTY:
Proti rozhodnutí rozhodčího není odvolání. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních
předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1 400 Kč, pouze v průběhu
výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Přeřazování již přihlášeného psa do jiné třídy je možné pouze do data 4. uzávěrky, písemně a s přiloženým potvrzením
o zaplacení manipulačního poplatku 200,- Kč v případě psů, zapsaných v českých plemenných knihách.

Pro zaplacení výstavního poplatku upřednostňujeme platbu bankovním převodem. Pro rozlišení plateb pro uzávěrky
rozhoduje 1. datum odepsání částky z Vašeho účtu, 2. datum podání na poště. Platby v Kč výhradně pro české
vystavovatele!
Nezaplacené přihlášky po 4. uzávěrce budou stornovány. Při stornování přihlášky v době před 2. uzávěrkou bude ze
zaplacené částky účtován manipulační poplatek 300,- Kč. Po druhé uzávěrce není storno přihlášky možné.
PLÁNEK VÝSTAVIŠTĚ-BVV
Místo konání výstavy:
TJ FAVORIT Brno
(vstup mezi 4. a 5 branou BVV)
GPS souřadnice vstupních bran
Hlavní vstup
- 49°11'18.08"N; 16°35'8.26"E
Vstup-pavilon G2
- 49°11'25.95"N; 16°34'46.54"E
4. brána
- 49°11'4.89"N; 16°34'55.61"E
5. brána
- 49°11'5.57"N; 16°34'33.89"E
http://www.bvv.cz/veletrhy-brno/planek-vystaviste/

