PROPOZICE
Klub chovatelů foxteriérů ČR
pořádá u příležitosti 90 let založení klubu
v neděli

3. 6. 2018
JUBILEJNÍ VÝSTAVU FOXTERIÉRŮ
v rekreačním areálu Pod Šaumburkem Rajnochovice
ROZHODČÍ: Jenny Thornton (UK) foxteriér drsnosrstý
Roger Bebbington (UK) foxteriér hladkosrstý
Pořadatel si vyhrazuje právo změny dle počtu přihlášených psů

I. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 22. 4. 2018
II. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 13. 5. 2018
TŘÍDY:
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU
(jsou uvedeny v přihlášce);
ZADÁVANÉ TITULY:
Vítěz výstavy
BOB (Vítěz plemene)
BOS (Vítěz opačného pohlaví)
BOJ (Nejlepší mladý)
BOV (Nejlepší veterán plemene)
Jubilejní vítěz
Nejhezčí dorost výstavy
Nejhezčí veterán výstavy
Nejhezčí mladý jedinec výstavy
Nejlepší chovatelská skupina
Nejlepší pár
NA VÝSTAVĚ BUDOU ZADÁVÁNA ČEKATELSTVÍ: CAJC, CC,
CAC; R-CAC-ČR, udělení není nárokové.
PROGRAM: 8.00-9.00
9.00
9.30
15.00

PŘEJÍMKA PSŮ
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
POSUZOVÁNÍ
SOUTĚŽE

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:

Eva Letáčková
F. Křižíka 2881/3
390 01 Tábor
Tel. 737 639 153

E-mail: eletackova@seznam.cz
Výstavní poplatky zasílejte výhradně na klubový účet - viz

Zpravodaj KCHF nebo webové stránky sekce řády,
předpisy.
Na výstavu se můžete také přihlásit elektronicky on-line
prostřednictvím:

www.dogoffice.cz

SOUTĚŽE:
Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně 3 jedince,
kteří byli na výstavě posouzeni, pocházející od jednoho
chovatele a minimálně ze dvou různých otců nebo
matek, maximálně 5 jedinců - viz výstavní řád
Nejlepší pár - pro psa a fenu v majetku jednoho majitele
Nejhezčí dorost výstavy – nastoupí jedinci z tříd dorostu
s oceněním velmi nadějný 1
Nejhezčí mladý jedinec výstavy – nastoupí jedinci
s oceněním BOJ
Nejhezčí veterán výstavy – o vítěze nastoupí BOV
foxteriér hladkosrstý a BOV foxteriér drsnosrstý
Supreme vítěz Jubilejní výstavy 2018 foxteriér
hladkosrstý – nastoupí jedinci FXH (obě pohlaví
současně), kteří na jakékoliv výstavě KCHF získali některý
z titulů Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz nebo
Klubový šampion. Soutěžící psi nemusí být na výstavě
předvedeni.
Supreme vítěz Jubilejní výstavy 2018 foxteriér
drsnosrstý – nastoupí jedinci FXD (obě pohlaví
současně), kteří na jakékoliv výstavě KCHF získali některý
z titulů Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz nebo
Klubový šampion. Soutěžící psi nemusí být na výstavě
předvedeni.
BOJ – vybírá se mezi nejlepším psem a fenou v plemeni,
kteří obdrželi CAJC
Dítě a pes - soutěž je omezena horní věkovou hranicí
17 let. Dítě se může zúčastnit s plemenem FXH nebo FXD.
Soutěžit může i s jedincem, který nebyl na výstavě
posouzen.
Soutěže je možno přihlásit ve výstavní kanceláři v den
výstavy do 12.00 hodin.
Jedinci, kteří během tohoto víkendu získají:
2x CC obdrží titul „Klubový šampion“,
2x CAJC obdrží titul „Klubový šampion mladých“
2x výborný 1 ve třídě veteránů obdrží titul „Klubový
veterán šampion“

VÝSTAVNÍ POPLATKY:

Nečlen klubu

Sleva pro členy KCHF (členství v KCHF
musí být zaplacené nejpozději v
době první uzávěrky)

za prvého psa včetně katalogu

700,- (I. uzávěrka)

500,- (I. uzávěrka)

za druhého a další psy

800,- (II. uzávěrka)
600,- (I. uzávěrka)

600,- (II. uzávěrka)
400,- (I. uzávěrka)

za psa ve třídě mimo konkurenci

700,- (II. uzávěrka)
50,-

500,- (II. uzávěrka)
50,-

za psa ve třídě veteránů, dorostu a štěňat

100,- (I. uzávěrka)

50,- (I. uzávěrka)

za chovatelskou skupinu, pár a soutěž Dítě a pes

200,- (II. uzávěrka)
100,- (I. uzávěrka)

100,- (II. uzávěrka)
50,- (II. uzávěrka)

200,- (II. uzávěrka)

100,- (II. uzávěrka)

PŘI PLATBĚ UVÁDĚJTE
VARIABILNÍ SYMBOL:ČÍSLO VAŠEHO MOBILNÍHO ČÍSLO
Výstavní poplatky zasílejte na účet 701 583 309/0800
Přihlášky došlé bez dokladu o zaplacení nebudou přijaty!

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ90 0800 0000 0007 0158 3309
SWIFT: GIBACZPX
Výstava bude platná pro uchovnění. Při výstavě bude probíhat kontrola chrupu a měření výšky pro potřeby splnění
podmínek chovnosti. Upozorňujeme majitele, že při této činnosti bude prováděna kontrola identity psů. Doporučujeme
proto, aby si zkontrolovali čitelnost tetování, nebo čipu předem.

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně vyplněnou
přihlášku nebere pořadatel odpovědnost.
K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Pes může být přihlášen
pouze do jedné třídy.

Třídu pracovní a vítězů je nutno doložit kopií certifikátu o vykonané zkoušce, nebo přiděleném titulu
opravňujícího zařadit do těchto tříd.
V případě, že přihláška nebude obsahovat tyto doklady bude pes, bez upozornění, přeřazen do třídy otevřené.
Certifikát pro třídu pracovní získáte za poplatek na ČMKJ. Tento certifikát NEMŮŽE nahradit kopie soudcovské
tabulky ani jiný doklad.
Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu
ČMKU a těchto propozic. Přihlašovatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté pořadateli výstavy budou použity v
katalogu výstavy. K přihlášce na výstavu je nutno přiložit fotokopii průkazu původu psa.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Výstava je přístupná psům a fenám plemene foxteriér hladkosrstý a foxteriér drsnosrstý zapsaných v knihách uznaných FCI,
kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi do ČR musí být zapsáni v české plemenné
knize. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelům, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné
pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Změny exteriéru psa,
prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány. 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.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z
objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v
katalogu.

PROTESTY:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a
propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000,- Kč pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest
uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

INZERCE VE VÝSTAVNÍM KATALOGU:
Cena inzerátu: celá strana A5 400, Kč
3/4 strany A5 300,-Kč

1/2 strany A5 200,- Kč
1/4 strany A5 100,- Kč

V případě zájmu můžete na tuto výstavu věnovat poháry, příp. další ceny, dle Vašeho zvážení, a to jménem Vaším nebo Vaší
chovatelské stanice - bude zveřejněno na poháru a v katalogu. Pokud máte o sponzoring zájem kontaktujte Ing. Vladimíra
Hutěčku (hutecka@seznam.cz).

Rekreační areál Pod Šaumburkem Rajnochovice (GPS : 49.4174831, 17.7733542)
Internetové stránky: http://podsaumburkem.cz/
Rezervace ubytování: recepce@podsaumburkem.cz; tel: 910 021 650

