
              

                                       

                                                              

pořádaná AFGÁN-KLUBEM  CZ, na zámku KONOPIŠTĚ dne 25.05.2019  

                ROZHODČÍ 
Nina Neswadba(A)-barzoj, whippet, greyhound 

Olaf Knauber(D)-afgánský chrt, saluki, italský chrt 
Elmar Sistermann (D)-irský vlkodav, deerhound 
Ing, Leoš Jančík - ostatní nejmenovaná plemena 
 

   I.UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:26.03.2019 

   II.UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:15.04.2019 

     Informace : tel. – 602 881 241 

 

          PROGRAM                              

Přejímka   7.00 – 9.00 

Posuzování v kruzích  9.30 – 14.00 

Soutěže   15.00 

 

   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a 

ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaných 

v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli 

v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do 

třídy. Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem 

FCI a je uvedeno na přihlášce. Pořadatel výstavy 

nezodpovídá za škody způsobené psem nebo 

vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Na 

výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima 

a nebude ani posouzen. Změny exteriéru psa 

prováděné nadměrným lakováním, pudrováním, 

tónováním srsti a základní úpravou trimováním na 

výstavě s dlouhodobým vyvazováním psů na 

stolech jsou zakázané. Háravým fenám je přístup na 

výstavu zakázán. Porušování těchto zákazů může 

mít za následek vyloučení psa z výstavy. 

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat 
ustanovení  VŘ FCI, těchto propozic a pokynů 

výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním 

přihlášky. V případě, že by se výstava nekonala 

z objektivních příčin, budou poplatky použity 

k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za 

účelem prodeje na výstavě je zakázáno. Organizátor 

nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. 

            JUDGES 
Nina Neswadba(A)-barzoj, whippet, greyhound 

Olaf Knauber(D)-afgánský chrt, saluki, italský chrt 
Elmar Sistermann (D)-irský vlkodav, deerhound 
Ing, Leoš Jančík - ostatní nejmenovaná plemena 
 

    I. ENTRY DEADLINE:  26.03.2019 

    II. ENTRY DEADLINE:  15.04.2019 

       Informace : tel. – 602 881 241 

 

      PROGRAMME 

Admission of dogs  7.00 – 9.00 

Judging   9.30 – 14.00 

Final contests   15.00 

 

   GENERAL  PROVISIONS 
The show is hekl the FCI and ČMKU show 

regulations and is accessible to all males and 

females of all breeds, registered in FCI-recognized 

studbooks, which reach the age required for 

entering the desired vlase at the show day. Division 

into classes is govemed by the FCI Show 

Regulation and is the show in the Entry form. The 

organizer of the show is not responsible for any 

damages cause by the dog or by the exhibitor, 

neither for death nor for los sof the dog. Dogs with 

cropped ears are not allowed into the show grounds 

and will not be judged. Changes in exteriér of a dog 

performed by means of excessive use of lacquer, 

poder, hair tontiny and trimming connected with a 

long-time tying . The  violation of these rules can 

lead to disqualification of the dog. The  exhibitors 

are obligem to abide with the providions of the 

Show Regulations, of these propositions and the 

instructions of Show Commitee, to which they bind 

themselves by submitting the entry form. They are 

also obligem to maintain the exhibition area clean. 

In case the show does not také plac efor objektive 

reasons, the fees would be used for covering the 

show preparation expense. 
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      VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 

  
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo 

očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes 

byl v době od 21 dnů do 1 roku před konáním 

výstavy očkován proti vzteklině . 

 

         ROZDĚLENÍ DO TŘÍD                   

 
1. štěňat            4-6 měsíců 

2. dorostu            6-9 měsíců 

3. mladých           9-18 měsíců 

4. mezitřída        15-24 měsíců 

5. otevřená        od 15 měsíců 

6. pracovní- kopie certifikátu      od 15 měsíců 

7. vítězů- s tituly KV,Vít.Spec.,NV,CH,ICHod 15 měsíců 

8. veteránů                 od 8 let 

9. čestná- s tituly KV,Vít.Spec.,NV, CH, ICH        

S přihláškou zaslat kopii PP, doklad o platbě a 

kopie dosažených titulů 

 

                TITULY                              
 

 Vítěz speciální výstavy chrtů 2019 

 Vítěz speciální výst.chrtů mladý 2019 

 

CAC, res.CAC, CAJC, BOB. BOS, BOJ, BOV 

 

         SOUTĚŽE 
 

Nejlepší štěně, nejlepší dorost, BIG mladý, BIG – 

nejlepší pes výstavy, BIG veterán, nejlepší pár ( pes 

a fena jednoho majitele), nejlepší chov. skupina ( min. 3 

jedinci po 2 matkách-otcích) 

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY  I.          II. 
1. pes                       650,- Kč      750.- Kč 

2. a další pes                            500,- Kč       600.-Kč 

Štěňata – dorost        400,-Kč        500,- Kč 

Třída čestná                     400,-Kč        500,- Kč 

Třída veteránů                     300,-Kč        400,- Kč 

Soutěže                      200,- Kč       300,- Kč 

 

    PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK  

            

                 www.dogoffice.cz  

      Vozabule Karbanová Markéta 

     Americká 74 

    345 61  Staňkov 

    E-mail:.-  wini.cz@seznam.cz  

 

       č.ú.- 1380305504/0600 
Variabilní symbol:  číslo vašeho telefonu 

Do poznámky:    uveďte své jméno 

 

 

        VETERINARY PROVISIONS         

 
The dogs must have a passport for small animals or 

a vaccination passport containing a rekord showing 

that the dog was vaccinated against rabies 21 days 

to 1 year efore the show,. 

 

    CLASS                              
 

1. baby            4-6 months 

2.puppy            6-9 months 

3. junior                       9-18 months 

4. intermediate       15-24 months 

5. open         from 15 mon. 

6. working        from 15 mon. 

7. winners        from 15 mon. 

8. veterans         from 8 years 

9. honor         

 

  

 

        TITLES                            

 

 Sighthound special Winner 2019 

 Sighthound spec. Junior Winner 2019  

 

CAC, res. CAC, CAJC  , BOB, BOS, BOJ, BOV 

 

  CONTESTS 

 

Best baby of Show, Best puppy, BIG Junior, BIG – 

Best dog of Show, Best Couple, BIG Veterans , 

Best Breeders group. 

 

 

ENTRY FEES           I.                  II. 
1. dog   25,- €                30,- € 

2. dog   20,- €                23,- € 

Baby – Puppy  15,- €                20,- € 

Honor class  15,- €                20,- € 

Veterans class  15,- €                20,- € 

Main Ring Com.  10,- €                15,- € 

 

            ENTRY FORMS 

 

                www.dogoffice.cz  

    Vozabule Karbanová Markéta 

    Americká 74 

    345 61  Staňkov 

    E-mail:.-  wini.cz@seznam.cz 

 

 IBAN – CZ6206000000001380305504 

 

SWIFT kód BIC - AGBACZPP 
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