Výstavní podmínky:
Výstavy se mohou zúčastnit pouze psi řádně zapsáni v plemenných knihách FCI, kteří v den konání
výstavy dosáhli předepsaného věku. Importovaní psi musí být zapsáni v české plemenné knize.
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti, kojící feny a dále psi a feny, u
nichž byl proveden chirurgický zákrok za účelem odstranění exteriérové vady.
Přihláškou se vystavovatel zavazuje dodržovat výstavní řád ČMKU, je povinen se řídit pokyny
pořadatelů a vedoucího kruhu v průběhu akce. V případě, že by se výstava z objektivních a
nepředvídatelných příčin nekonala, budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů na její
přípravu. Pořadatel nezodpovídá za případné škody způsobené psem vystavovatele a nebere na
sebe zodpovědnost za zranění, ztrátu či úhyn psa.
Doklady pro účast na výstavě:
Průkaz původu psa, Petpas EU nebo očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince,
parvoviróze a infekční hepatitidě (platné nejméně tři týdny a ne starší 1 roku).
Výstavní poplatky
za prvního psa včetně katalogu ................................ 500,- Kč
za druhého psa téhož majitele .................................. 400,- Kč
za třetího psa téhož majitele ..................................... 300,- Kč
za čtvrtého a dalšího psa téhož majitele ................... 200,- Kč
ve třídě štěňat, dorostu ............................................. 200,- Kč
ve třídě veteránů ....................................................... 200,- Kč
ve třídě čestné .......................................................... 400,- Kč
třída mimo konkurenci .............................................. 100,- Kč
soutěže ..................................................................... 200,- Kč
přehlídka dítě a pes ................................................... zdarma
Inzerce do katalogu – A5 = 500,- A6 = 250,Přihlášení jedinci do třídy štěňat, dorostu, veteránů a čestné nejsou považováni za prvního
psa !!! Po uzávěrce již nebudou přihlášky přijímány.
Soutěže
Nejkrásnější pár psů - do soutěže může majitel přihlásit svého psa a fenu, pokud byli oba na
výstavě posouzeni.
Nejlepší chovatelská skupina - chovatel může přihlásit tři až pět jedinců, kteří pocházejí z jeho
chovatelské stanice, alespoň od dvou různých otců či matek a byli na výstavě posouzeni. Tito
jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Dítě a pes - do soutěže se může přihlásit dítě se psem který byl vystaven na výstavě. Zde se
posuzuje celkové předvedení psa s dítětem.
Protest: Protest proti verdiktu rozhodčího není přípustný. Může být podán pouze z formálních
důvodů, a to písemně po dobu posuzování v kruhu, současně se složením jistiny ve výši 1000,- Kč,
která při rozhodnutí výstavního výboru v neprospěch vystavovatele propadá.
Přihlášky s kopií rodokmenu přihlášeného psa, čitelně a úplně vyplněné, s doloženým dokladem o
zaplacení zasílejte pouze na adresu:
Irena Němcová, Nohejlova 508, 533 45 Opatovice nad Labem
mobil: 608 057 175, 605 789 760, mail: nemcova.eja@tiscali.cz
MIMOŘÁDNĚ PLATBA V HOTOVOSTI PŘÍMO NA VÝSTAVĚ !!

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA ICO
pro plemena Japan-chin a Pekinéz
Výstavní tituly:
CAJC, CAC, VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY PES a FENA,
VSV MLADÝCH PES A FENA, VSV VETERÁNŮ PES a FENA,
BOJ, BOV, BOB, BOS

v sobotu 06. 03. 2021
hotel SVORNOST Praha Dolní Počernice
PROGRAM VÝSTAVY:
08.00 - 09.00 přejímka psů plemene PPP
09.00 -12.00 posuzování
12.00 -13.00 přejímka psů plemene JCH
13.00 -15.00 posuzování

DELEGOVANÝ ROZHODČÍ :

Tomáš Kučera

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

21. 02. 2021

Přihlášky posílejte na mail:

nemcova.eja@tiscali.cz

nebo na adresu:
Irena Němcová
Nohejlova 508
533 45 Opatovice nad Labem
Česká republika

informace:
mobil 608 057 175
mobil 605 789 760

POŠLETE FOTO SVÉHO PSA NA DIPLOM !

MINIPŘIHLÁŠKA
pohlaví / sex
pes
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třídy
štěňat

4–6 měsíců

otevřená

PŘIHLÁŠKA

Použijte pro psy již přihlášené na minulých ICO výstavách

od 15 měs.

dorost

mladých

6–9 měsíců

mezitřída

9-18 měs.

vítězů

15-24 měs.

veteránů

od 15 měs.*

čestná

od 8 let

Třída vítězů a čestná:
CIB, Národní šampion, Národní a Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy
Třída mimo konkurenci: s posudkem, bez titulů a pořadí
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PP psa přiložte jen při změnách: majitele, bydliště a kopie nově získaných titulů.
Psu s narozeninami v den vystavování, který tím splňuje podmínky dvou tříd, může třídu k zařazení
určit vystavovatel.
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Plemeno:
Japan-chin

Barevný ráz:
BÍLO
ČERNÝ

BÍLO
ČERVENÝ

Pekinéz

BÍLÝ A
STRAKOŠ

ČERNÝ A
MODRÝ

mimo konkurenci
od 15 měs.

Pes
Majitel

OSTATNÍ

Psu s narozeninami v den vystavování, který tím splňuje podmínky dvou tříd, může třídu k zařazení
určit vystavovatel.
NEJLEPŠÍ PÁR PSŮ (oba v majetku vystavovatele)

PES

Jméno psa
Chovatelská stanice
psa

FENA

Plem.kniha + č.zápisu

NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA

(3-5 psů stejného plemene z chov.stanice vystavovatele od nejméně 2 různých matek nebo otců)

Datum
narození

Tituly
Otec

MAJITEL

Matka

SKUPINA

Nejlepší pár
Chov.skupina

PŘEHLÍDKA DÍTĚ a PES
Jméno
dítěte a psa

Chovatel
Majitel

ZPŮSOB PLATBY
NA VÝSTAVĚ
Souhlasím s uveřejněním v katalogu, na webu ICO a ICO FB

Ulice

mobil
e-mail
číslo

Místo

PSČ

způsob platby

Dne:

Podpis:

na výstavě

Souhlasím s uveřejněním v katalogu, na webu ICO a ICO FB
Dne:

Podpis:

