SHELTIE CLUB CZ ve spolupráci s Klubem chovatelů collií a sheltií a
Moravskoslezským klubem chovatelů collií a sheltií, z.s.

Pořádá Speciální výstavu při Evropské výstavě,
konanou v sobotu 25. října 2014 v Olomouci,
plemen kolie dlouhosrstá ‐ kolie krátkosrstá – šeltie
CAJC ČR – CAC ČR – res. CAC ČR – Vítěz SV – BOJ – BOB – BIS
Výstava je pořádána v souladu s Výstavním řádem ČMKU v platném znění.

Datum konání: 25. 10. 2014
Místo:
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Wolkerova 37/17 771 11 Olomouc, www.flora‐ol.cz
GPS:
49°35'18.240"N, 17°14'43.836"E
Uzávěrka:

2.uzávěrka: 10.9.2014 (poštovní razítko)
1.uzávěrka: 24.8.2014
nebo on‐line přihlášky přes www.dogoffice.cz

Rozhodčí:

dlouhosrsté kolie
krátkosrsté kolie
šeltie

Program:

Dina Korna (Estonsko) CHS Scandyline
Marija Kavčič (Slovinsko)
Loes Mouchart (Holandsko) CHS Van de Dierenriem

08:00 – 09:30 Přejímka psů
09:30 – 10:00 Zahájení výstavy
10:00 – 16:00 Posuzování v kruzích*
16:00 – 17:30 Soutěže: dítě a pes, chovatelské skupiny, páry, plemeníci, BIS‐program*
* Uvedené časy jsou orientační, mohou se lišit dle počtu přihlášených psů

Přihlášky a informace:
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ke každé přihlášce je třeba
doložit oboustrannou fotokopii průkazu původu, jinak nebude přihláška přijata.
Pokud k přihlášce nebude připojen doklad o tom, že pes splňuje podmínky pro třídu pracovní nebo vítězů, bude zařazen do třídy otevřené.

On‐line přihlášky – Pro on‐line přihlášení využijte pouze systému www.dogoffice.cz
Postupujte dle instrukcí systému. Pamatujte, že systém přihlášku VŽDY automaticky potvrzuje na Vámi uvedený e‐mail. Dodržujte velikost příloh,
v případě problému je zašlete e‐mailem. Pokud potvrzovací zpráva nepřijde a nevidíte právě přihlašovanou výstavu ve svém profilu ve

starých registracích k výstavám ‐ přihláška NEBYLA DOKONČENA!!!!!

Poštou ‐ Čitelně vyplněné přihlášky s oboustrannou kopií PP a dokladem o zaplacení (příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení) a
dalšími potřebnými kopiemi zasílejte na adresu:
Bc. Vilemína Kracíková, Varnsdorfská 339/1, 190 00 Praha 9 – Střížkov (607 207 701) dogofficeCZ@gmail.com

Přijetí psa na výstavu bude 10 dní před výstavou potvrzeno zasláním vstupního listu na Váš e‐mail. Za nesprávně vyplněnou
přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Fotokopie nevracíme.
Pro rozlišení plateb I. a II. uzávěrky rozhoduje datum splatnosti Vámi zadaného příkazu
Při platbě více psů uhraďte poplatek dohromady. Neuhrazené přihlášky nebudou přijaty !!!!

Platby:
1.

Převodem na transparentní účet SHELTIE CLUB CZ: Bankovní spojení: FIO Banka, číslo účtu: 2100572427 /2010 , majitel SHELTIE

CLUB CZ, Vlašimská 2170, 256 01 Benešov, konstantní symbol:0308, variabilní symbol:kontaktní telefon, specifický
symbol: 8888 (výstava), specifický symbol: 2222 (inzerce v katalogu), specifický symbol: 8822 (výstava + inzerce)
2.

EURO / platba ze zahraničí / Payments to the account: číslo účtu: 2100572427/2010, majitel SHELTIE CLUB CZ, Vlašimská 2170,
256 01 Benešov, Fio banka, a.s. IČ 61858374 V Celnici 1028/10 11721 Praha 1 IBAN účtu: CZ9220100000002100572427
BIC/SWIFT kód FIOBCZPPXXX

3.

Složenkou typu C na adresu pro zasílání přihlášek.

4.

Pro zahraniční vystavovatele je možná platba na místě ‐ ve výši poplatku II. uzávěrky +5€ / +10€

Třídy:








štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní
vítězů

4 – 6 měsíců
6 ‐ 9 měsíců
9 ‐ 18 měsíců
15 ‐ 24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců (přístupná pro psy s vydaným malým pracovním certifikátem – nutno doložit kopii!)
od 15 měsíců (přístupná pro psy s uznaným titulem národního či mezinárodního šampiona, titulem
národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy ‐ nutno doložit kopii!)
 čestná
od 15 měsíců (zadává se pouze známka a pořadí, bez nároku na CAC – třída pro prezentaci psů s tituly
ICH, CH, NV, VSV, KV.) V1 se nemůže zúčastnit soutěže BOB
 mimo konkurenci od 15 měsíců, v této třídě je možno vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí
od 8 let
 veteránů
Uvedený věk musí být dosažen nejpozději v den konání výstavy.

V každé třídě (kromě třídy mimo konkurenci) určí rozhodčí pořadí 1‐4
I. UZÁVĚRKA
I. ENTRY CLOSE

II. UZÁVĚRKA
II. ENTRY CLOSE

NA MÍSTĚ
(pouze zahraniční
vystavovatelé)

Za prvního psa včetně katalogu. / First dog, including catalogue.

650 Kč
40 €

850 Kč
45 €

50 €

Za dalšího psa (BEZ katalogu, stejné jméno majitele jako u 1. psa)
Another dog (of the same owner without catalogue)

500 Kč
35 €

700 Kč
40 €

45 €

250 Kč
20 €

350 Kč
25 €

30 €

450 Kč
15 €

550 Kč
20 €

25 €

150 Kč
15 €

300 Kč
20 €

‐‐‐

1 strana A5 –
300 Kč
1 page A5 –
15 €

½ strany A5 –
150 Kč
½ page A5 –
10 €

‐‐‐

VÝSTAVNÍ POPLATKY / ENTRY FEES

Štěňata, dorost, třída čestná, tř.mimo konkurenci (při vystavování více psů NEMŮŽE být
považován za 1. psa)
Baby and Puppy classes (when entering more than one dog, the baby and puppy cannot be
considered as the first dog)
Veteráni (při vystavování více psů NEMŮŽE být považován za 1. psa)
Veteran class (when entering more than one dog, the veteran cannot be considered as the
first dog)
Soutěže / Competitions

Inzerce v katalogu / Advertisements in the catalogue

Tituly:
CAJC‐ může být udělen psovi a feně vystaveným ve třídě mladých, kteří byli oceněni známkou V1
CAC‐ může být udělen psovi a feně vystaveným v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a vítězů, kteří byli oceněni známkou V1
Res. CAC‐ může být udělen psovi a feně vystaveným v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a vítězů, oceněných známkou V2
Best of Juniors (BOJ) / Nejlepší mladý plemene ‐ titul může získat pes nebo fena z konkurence jedinců se zadaným čekatelstvím
CAJC
Vítěz speciální výstavy – titul může získat pes a fena z konkurence držitelů CAC
Best of Veterans (BOV)/Nejlepší veterán plemene – titul může získat pes nebo fena z konkurence V1 ze třídy veteránů
BOB/Vítěz plemene – titul může získat pes nebo fena z konkurence oba vítězové Speciální výstavy, Nejlepší mladý a Nejlepší
veterán plemene
Best of Opposite Sex (BOS)/ Nejlepší z opačného pohlaví ‐ do soutěže nastupují účastníci soutěže o BOB opačného pohlaví než je
jedinec, který získal BOB
Junior BIS – soutěží jedinci s oceněním Nejlepší mladý plemene (BOJ)
BIS – nejlepší jedinec Speciální výstavy 2014, nastupují jedinci s tituly BOB

Udělení titulu není nárokové.

Soutěže:
Nejlepší pár psů – pes a fena jednoho plemene, kteří jsou v majetku jednoho chovatele a byli na výstavě posouzeni
Nejlepší chovatelská skupina ‐ do soutěže může chovatel přihlásit skupinu nejméně tří psů pocházejících z jeho vlastního chovu,
kteří byli na výstavě posouzeni a jsou potomci nejméně dvou různých otců nebo matek. Psi nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší plemeník/plemenná fena – nastupuje plemeník/plemenná fena nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni.
Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.
Nejlepší štěně Speciální výstavy (BIS Baby) – nastupují psi a feny ze třídy štěňat, ocenění známkou Velmi nadějný 1
Nejlepší dorostenec Speciální výstavy (BIS Puppy) – nastupují psi a feny ze třídy dorostu, ocenění známkou Velmi nadějný 1
Nejlepší veterán Speciální výstavy (BIS Veterán) – nastupují Nejlepší veteráni plemene
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:
1. průkaz původu psa
2. očkovací průkaz psa (nebo jeho pas s platným očkováním)
Ceny: každý posouzený jedinec obdrží posudek a diplom. Ceny se udělují prvním čtyřem oceněným psům ve všech třídách,
vítězům titulů a soutěží.
Ceny věnované chovateli:
Chovatelé‐sponzoři, kteří chtějí věnovat cenu, oznámí toto písemně organizátorovi a zároveň uvedou, za jakých podmínek
(jakému plemeni, v jaké soutěži, jakým kategoriím, či jakým jedincům) cenu věnují. Chovatelé – sponzoři budou uvedeni
v katalogu. Ceny nemusí být věnovány jen oficiálním vítězům, ale mohou být například určeny pro nejmladšího/nejstaršího
jedince výstavy, pro všechna druhá, třetí nebo čtvrtá místa, pro všechna štěňata apod.

Veterinární podmínky
Všichni psi, účastnící se akce, musí být klinicky zdraví!
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou
vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských
zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Za
platné se považuje základní očkování za 21 dnů po jeho provedení. Dále se považuje za platné přeočkování během doby účinnosti
předchozí použité očkovací látky. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit!

Všeobecná ustanovení:
Pokud není uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. Výstava je přístupná všem psům a fenám plemen kolie
dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie, zapsaných v některé z plemenných knih uznaných FCI. Psi v majetku občanů ČR, kteří mají
trvalé bydliště na území ČR, musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU – týká se importovaných jedinců (VŘ ČMKU čl. 11, písm. c)
Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a
pokynům výstavního výboru. Výstava je přístupná psům a fenám, zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v
den výstavy věku požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. V případě
nedoložení příslušných certifikátů pro třídu vítězů, pracovní a čestnou bude pes přesunut do třídy otevřené. 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. Volné pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví
psi náhubkem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru! Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni
v katalogu, dále psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, háravé feny, feny v druhé polovině březosti, kojící feny, psi v majetku
osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav a psi nebezpeční – kousaví a agresivní k lidem i psům. Vylučují se jedinci
s operativním, nebo jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru.
Majitelé psů jsou povinni udržovat čistotu a pořádek a je zakázáno poškozovat areál. Na výstavě je zakázaný prodej štěňat. Musí
být dodržovány právní předpisy (zejm. předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání). V případě více vlastníků
vystavovaného jedince (musí být uvedeno v PP), jsou v katalogu uvedena jména spolumajitelů, ale pouze jedna kontaktní adresa.
Změny exteriérů psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úpravou trimováním na výstavě s
dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Porušování těchto zákazů může mít za následek vyloučení psa z výstavy.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, v areálu
výstavy se chovat slušně a sportovně, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních
příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své
adresy v katalogu. Výstavní výbor si vyhrazuje právo změny rozhodčích v případě nutnosti. Organizátor nepřebírá zodpovědnost
za nedoručené přihlášky.
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů
a propozic. Protest musí být podán písemnou formou společně se složením jistiny 500,‐ Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude‐li
protest uznán, propadá jistina ve prospěch pořadatele výstavy.

