
KLUB  CHOVATELŮ   COLLIÍ   A  SHELTIÍ   

PŘIHLÁŠKA 

na 61. klubovou výstavu v Řepči u Tábora, 7.6.2014 

Tohoto psa přihlašuji  na:           výstavu          výstavu i bonitaci           pouze bonitaci    

Plemeno:  kolie dlouhosrstá                  kolie krátkosrstá                 šeltie    

Pohlaví:    pes          fena                     Barva:   zlatá           tricolor         bicolor        blue‐merle    

Třída:  štěňat                dorostu                mladých            mezitřída             otevřená       

                                          pracovní               vítězů                veteránů              čestná    

 

Jméno psa:    ..................................................Název  chovatelské stanice........................................................... 

Datum narození...........................................Číslo zápisu...................................................................................... 

Jméno otce..................................................Chovatelská stanice otce................................................................. 

Jméno matky................................................Chovatelská stanice matky.............................................................. 

Jméno chovatele.................................................................................................................................................. 

Jméno majitele..................................................................................................................................................... 

Adresa majitele: ulice a č..................................................................................................................................... 

PSČ.........................místo..................................................................................................................................... 

telefon.........................................E mail...............................................................................................................  

Soutěž nejhezčí pár psů ( jméno psa a feny, chovatelská stanice) 

............................................................................................................................................................................. 

Soutěž nejlepší chovatelská skupina ( jméno chovatelské stanice) 

............................................................................................................................................................................. 

Soutěž Dítě a pes ( jméno dítěte, věk, jméno psa, plemeno) 

............................................................................................................................................................................. 

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky: 

za psa ve třídě štěňat, dorostu nebo veteránů...................... za psa ve třídě čestné................... 

za psa v ostatních třídách…………….............................................................................................. 

soutěže........................................................................................................................................ 

inzerce..................................................bonitace......................................................................... 

celkem......................................................................................................................................... 

V ..................................dne....................................                     Podpis: .............................................................. 



Klub   chovatelů   collií   a   sheltií     

                                  

                          

                                                                pořádá            

61 . klubovou výstavu kolií a šeltií 

se zadáváním titulů CAJC, CAC a Klubový vítěz 2014 

v sobotu 7.6.2014 na výstavišti v Řepči u Tábora 

Uzávěrka přihlášek: 11.5.2014  

         Program výstavy:  8:15 – 9:30 Přejímka psů  

        9:30 – 13:30 Posuzování v kruzích  

        13:30 Soutěž „Dítě a pes“  

        14:00 Soutěže (páry, chov. skupiny, BIS)  

        Rozhodčí: Mgr. Dana Fialová, Mlada Svobodová 

 Na výstavu se lze přihlásit:  

1) on – line na http://www.dogoffice.cz/ 

2) poštou: čitelně vyplněnou přihlášku, kopii průkazu původu, a event. certifikátů k 
zařazení do  třídy vítězů, čestné a pracovní a doklad o zaplacení zašlete na adresu  

                                        Mgr. Dana Fialová, 391 76 Slapy u Tábora 44  

Platba  

Výlučně na účet Klubu chovatelů collií a sheltií  č.: 2600371883/2010   

variabilní symbol : vaše devítimístné tel. číslo, specifický symbol:  pro výstavní poplatek 
uveďte 444, pro  bonitační poplatek 555, pro inzerci 222. (V případě, že platíte výstavu i 
bonitaci uveďte 444555) 

 

Přihlášky na výstavu ani bonitaci nezasílejte mailem! 

                         



Písemné přihlášky vyplňte čitelně hůlkovým písmem nebo strojem. Za chyby vzniklé 
nečitelností přihlášky výstavní výbor neodpovídá. Nečitelná nebo neúplná přihláška může 
být odmítnuta. Jako doklad o zaplacení se uznává ústřižek poštovní poukázky na účet, 
orazítkovaný příkaz k úhradě , kopie bankovního výpisu, potvrzená kopie šeku ( např. 
eurošek).  

Výstava je uskutečňována v souladu s výstavním řádem FCI. Přijetím přihlášky podléhá 
vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic. Vystavovatel souhlasí se 
zveřejněním své adresy v katalogu. Výstavní výbor si vyhrazuje právo změny rozhodčích v 
případě nutnosti.  

Doklady potřebné pro účast na výstavě:  

Průkaz původu s přílohou. Očkovací průkaz ( EU passport) s veterinárně potvrzeným 
očkováním proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě s platnou dobou 
imunity 

Rozdělení do tříd:  

Třída štěňat:        4 – 6 měsíců  

Třída dorostu:     6 – 9 měsíců  

Třída mladých:    9 – 18 měsíců  

Mezitřída:             15 – 24 měsíců  

Třída otevřená:    od 15 měsíců  

Třída pracovní:    od 15 měsíců ( přihlášku nutno doložit kopií malého certifikátu)  

Třída vítězů:         mezinárodní a národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Klubový                    

                              šampion, Vítěz speciální výstavy ( nutno doložit)  

Třída veteránů:    od 8 let stáří  

Třída  čestná:     od 15 měsíců, mezinárodní a národní šampion, Národní vítěz, Klubový                     

                            vítěz, Vítěz speciální výstavy ( nutno doložit) , bez nároku na titul 

Bonitace:  

Bonitace pro zařazení do chovu bude probíhat cca od 11 hod. na výstavišti. Na bonitaci je 
nutno  se hlásit a zaplatit předem jedním z těchto způsobů: 

1)  on line na http://www.dogoffice.cz/ 

2) zaslat přihlášku poštou na adresu pro zasílání výstavních přihlášek  (tj. na přihlášce u 
psa současně přihlášeného na výstavu označit zatržením v rubrice „výstavu i  bonitaci“; u 
psa nevystavovaného v Řepči zatržením   v rubrice „pouze  bonitaci“. Poplatek za bonitaci 
( člen klubu 300 Kč, nečlen 800 Kč)  je nutno zaslat předem na účet klubu  
2600371883/2010  – specifický symbol 555 

 

 



( Možnost využití slevy z bonitace: Při doložení  vyšetření DNA CEA + MDR1*  -   200 Kč, 

při doložení  vyšetření DNA CEA , DNA  MDR1 či klin. vyšetření očí**   -  100 Kč 

* nutno zaslat s přihláškou na bonitaci předem kopii laboratorního protokolu ( ev. v případě 
hlášení on line vložit do Dogoffice) 

** vyšetření ne starší 12ti měsíců , v případě vyšetření ve štěněcím věku musí být 
vyšetřeno do 49 dnů stáří  - nutný doklad 

!!! Uzávěrka přihlášek na bonitaci je 11.5.2014 !!! 

Soutěže:  

Nejhezčí pár psů:  

Soutěž vypsána pro fenu a psa téhož plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na 
výstavě posouzeni  

Nejlepší chovatelská skupina:  

Soutěž vypsána pro skupinu nejméně 3 psů stejného plemene, kteří byli na výstavě 
posouzeni, pocházející od jednoho chovatele a minimálně ze dvou různých otců nebo 
matek. Nemusí být v majetku chovatele.  

Dítě a pes ( již tradičně netradičně po řepečsku)  

Soutěž vypsána ve dvou kategoriích 0 – 7 let  

                                                           7 – 13 let  

Ceny věnované chovateli:  

Chovatelé – sponzoři, kteří chtějí věnovat cenu, oznámí to písemně na adresu pro zasílání 
přihlášek a uvedou, za jakých podmínek ( v jaké soutěži, jakým kategoriím či jedincům) 
cenu věnují. Tito sponzoři budou uvedeni v katalogu. Ceny mohou být určeny nejen pro 
oficiální vítěze, ale např. i pro 2. psa ve třídě mladých, nejstaršího veterána apod.  

Výstavní poplatky:  

Třída štěňat, dorostu  a veteránů   350 Kč  

Třída čestná                                   400 Kč 

Všechny ostatní třídy                      600 Kč  

Soutěže :  

„Ditě a pes“                                     100 Kč  

Ostatní soutěže                               200 Kč  

Inzerce v katalogu A5 černobílá       300 Kč  

Info: vystava.repec@seznam.cz  ,    tel. 605 455 106 


