Další ujednání:
Máte-li zájem na naší výstavě prezentovat a prodávat své produkty, kontaktujte
p. Zemka nejpozději do konce února 2018.
V případě inzerce ve výstavním katalogu kontaktujte též p. Zemka
nejpozději do poloviny 1. 2. 201 8 .
Pro členy klubu a naše partnery je inzerce ve výstavním katalogu ZDARMA.

konaná v neděli, dne 25. 3. 2018
od 10.00 hod

Kontaktní informace:

H O T E L „ S vo rn o s t“

Jiří Zemek tel. 605 186 678 – 605 186 701

Novozámecká 284
Praha 9 – Dolní Počernice

774 216 217 Grolbertová Martina
email: zemekjirka@seznam.cz
adresa: Palackého třída 790, 537 01 Chrudim

Rozhodčí: Mgr. Božena OVESNÁ (CZ)
Těšíme se na shledání s Vámi
Výbor Klubu

Se zadáváním titulů: Klubový vítěz, Best of Breed
Se zadáváním čekatelství: CAC, Res. CAC, CAJC
Soutěže: Nejlepší pes klubové výstavy, Nejlepší fena klubové výstavy, Nejlepší veterán
bové výstavy, Nejlepší mladý klubové výstavy, Nejlepší štěně klubové výstav, Nejlepší
chovatelská skupina, Nejlepší pár psů, Dítě a pes.

U d ěl en í ti tu l u n en í n árokové. Rozhod čí n emu sí

ti tu l zad at. Změn a rozh od číh o vyhrazen a.

Uzávěrky:
I. termín: 25. 2 . 2 0 1 8
II. termín: 5.3.2018
III. termín: 10.3.201 8
( online přihlášení )
vstupní list nebude zasílán, seznam vystavovatelů bude uveřejněn na stránkách klubu

Program výstavy:

YO RKS H I RE TE RRI E R KL U B
chovatelů a jeho přátel
Praha
www.yorkshireclub. cz

Přejímka psů

9:00 – 1 0:00 hod.

Oficiální zahájení výstavy

1 0:00 hod.

Slavnostní vyhlášení klubových šampionů 201 4

1 0:05 hod.

Posuzování v kruhu

1 0:1 5 – 1 2 :00 hod.

Vyhlášení a přehlídka vítězů

1 2 :00 hod.

Soutěže

1 2 :30 hod
www.yorkshireclub.cz

Rozdělení do tříd: Pro zařazení do třídy je rozhodující stáří v den výstavy!
štěňata

– 6 měsíců

dorost

– 9 měsíců

mladých

– 1 8 měsíců

mezitřída

5 – 24 měsíců

otevřená

od 1 5 měsíců

vítězů
veteránů

od 1 5 měsíců s titulem Národní, Klubový vítěz, národní
nebo Mezinárodní Champion FCI Evropský a Světový vítěz
od 8 let

Výstavní poplatky:
Ceny pro členy klubu

1 . uzávěrka 25. 2. 2018

2. + 3. uzávěrka 5. a 10.3.2018

první pes + katalog

500,- Kč

600,- Kč

druhý pes

400,- Kč

500,- Kč

dorost

350,- Kč

450,- Kč

puppy

200,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

400,- Kč

300,- Kč

400,- Kč

veteráni
soutěže

(dítě a pes, nejlepší CHS, n ejlepší

Pár)

Ceny pro nečleny klubu

1 . uzávěrka 25. 2. 2018

2. + 3. uzávěrka 5. a 10.3.2018

Výstavní řád:
Výstavy se mohou zúčastnit předem přihlášení jedinci plemene Yorkshire terrier s
platným průkazem původu, kteří dosáhli předepsaného věku pro uvedené třídy.
Vystavovat se nesmí feny háravé, ve vysokém stupni březosti a kojící feny. Dále
pak jedinci ve vlastnictví osob, jimž bylo odňato právo zúčastňovat se výstav.
Jedinci nesmí volně pobíhat a musí být opatřeni obojkem a vodítkem. Za škody
způsobené jedincem ručí majitel. Pořadatel nezodpovídá za zranění, ztrátu či
úhyn jedince. Na výstavě je přísně zakázán prodej štěňat.
Podpisem přihlášky se majitel psa / feny zavazuje dodržovat výstavní řád a bere
na vědomí, že při jeho hrubém porušení může být z výstavy vyloučen. Pokud by
se výstava z pádných důvodů nemohla konat, výstavní poplatky se nevracejí,
budou použity k úhradě výdajů s výstavou spojených. Při neúčasti na výstavě z
jakýchkoliv příčin se výstavní poplatky nevracejí. Věcné ceny budou předány na
místě pouze majitelům vystavovaných jedinců. Udělení titulu není nárokové.
Rozhodčí nemusí titul zadat.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí výstavní řád ČMKU 2016.
Doklady pro účast na výstavě:
☺ Průkaz původu psa / feny
☺ Očkovací průkaz nebo pas s platným kompletním očkováním
Veterinární podmínky:
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkováním nebo platným
pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat
podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003.
Psi musí být očkováni proti vzteklině dle zákona č. 3 0 2 /2017 Sb. (zajistit, aby byli psi,

první pes + katalog

700,- Kč

800,- Kč

druhý pes

600,- Kč

700,- Kč

dorost

450,- Kč

550,- Kč

puppy

300,- Kč

400,- Kč

účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a

veteráni

400,- Kč

500,- Kč

na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,)

400,- Kč

500,- Kč

V areálu nesmí být zvířata, která neprošla veterinární kontrolou a nemají
předepsané veterinární doklady.

soutěže

(dítě a pes, nejlepší CHS, n ejlepší

Pár)

jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni7d) proti vzteklině a poté během doby

Protest:
Poplatky uhraďte na číslo účtu:

01 22982399/0800
variabilní symbol: 2 5 0 3 2 0 1 8
Poštovní poukázkou typu A nebo převodem
na účet

Adresa účtu pro platby hotově složenkou:
Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho přátel
Zemek Jiří
Palackého třída 790
537 01 Chrudim 4

Protest proti rozhodnutí rozhodčího může být podán pouze z formálních důvodů a
to písemně po dobu konání výstavy současně se složením jistiny 500,-Kč, která
při rozhodnutí komise v neprospěch stěžovatele propadá.

www.yorkshireclub.cz

