pořádají

v sobotu dne 1. 9. 2018

KLUBOVOU VÝSTAVU
EURASIERŮ
se zadáním titulů CAJC, CAC, res. CAC, Nejkrásnější pes / fena, BOJ, BOV, BOS, BOB

při Moravskoslezské národní výstavě psů Floracanis Olomouc

Marie Kůrová

Rozhodčí:

Program:

7:30
9:00-14:00

přejímka psů
posuzování v kruzích

1. uzávěrka přihlášek: 1. července 2018
2. uzávěrka přihlášek: 15. července 2018
3. uzávěrka přihlášek: 31. července 2018

Kontakt:

Národní výstava psů Floracanis Olomouc
Wellnerova 20
tel.: +420 585 427 644
779 00 Olomouc
mobil: +420 731 031 818
web: www.floracanis.cz
e-mail: floracanis@seznam.cz
č.ú.: 4968526379/0800
IBAN:CZ91 0800 0000 0049 6852 6379

VÝSTAVNÍ POPLATKY:
Termíny uzávěrek
Za prvního psa
Za druhého a dalšího
Za třídy štěňat, dorostu,
veteránů a čestnou
Za soutěže

1. 7. 2018
1. uzávěrka
650 Kč
500 Kč
300 Kč

15. 7. 2018
2. uzávěrka
800 Kč
650 Kč
400 Kč

31. 7. 2018
3. uzávěrka
950 Kč
800 Kč
500 Kč

200 Kč

300 Kč

400 Kč

POKYNY K PLATBĚ
Přihlášky zasílejte do termínu nejlépe online přes www.dogoffice.cz nebo emailem na floracanis@seznam.cz
(při těchto způsobech obdržíte potvrzení o přijetí). Rovněž je možné zasílat přihlášky poštou na adresu
pořadatele. Ve výstavním poplatku je za každého psa zahrnuto vstupné pro jednu osobu a výstavní katalog.
Výstavní poplatek je možné uhradit: A) bankovním převodem adekvátní částku pošlete na účet č.
4968526379/0800. Pro zahraniční platby IBAN: CZ91 0800 0000 0049 6852 6379. Jako variabilní symbol
uveďte vaše telefonní číslo z přihlášky. B) poštovní složenkou typu A (platba na účet). Poplatek se vrací jen v
případě, že přihláška byla odmítnuta. V případě, že se přihlášený odhlásí, poplatek se nevrací. Jestliže se
výstava neuskuteční z důvodu vyšší moci (veterinární opatření, živelné pohromy apod.), budou poplatky
využity k úhradě nákladů spojených s výstavou. Přihláška musí být podaná zároveň se zaplaceným
poplatkem. Pro rozlišení plateb při uzávěrkách rozhoduje datum připsání platby na účet pořadatele. Bez
dokladu o zaplacení a připsání peněz na účet, nebude přihláška přijata!
Důležité upozornění: Ke každé přihlášce psa musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu
s vypsaným majitelem psa, fotokopie dalších náležitostí pro zařazení do třídy pracovní nebo vítězů.
POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášky se vyplňují hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s první
přihláškou. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce
připojena fotokopie dokladu o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu pracovní nebo vítězů, bude
zařazen do třídy otevřené. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po poslední
uzávěrce není možné. Přijetí psa na výstavu bude cca 10 dní před výstavou elektronicky (písemně) potvrzeno
vstupním listem s uvedením dne, kdy bude váš pes posuzován. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v
uvedeném termínu, je možno si zkontrolovat na www.floracanis.cz v seznamu vystavovatelů, zda byla
přihláška přijata. Pokud vystavovatel nenalezne své jméno v seznamu vystavovatelů, je třeba se o důvodu
informovat na sekretariátu výstavy kontakt: floracanis@seznam.cz, +420 585 427 644 nebo +420 731 031
818. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU a propozic.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Na doklady zaslané po poslední uzávěrce
nebude brán zřetel.
TŘÍDY
Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Pro třídu pracovní doložte
certifikát o vykonané zkoušce. Vstup do třídy vítězů a čestné je podmíněn získáním některého z následujících
titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Šampion ČR, Šampion ČMKU, Interchampion,
Šampion některého z členských států FCI, Evropský vítěz, Světový vítěz a je nutno přiložit fotokopii získaného

titulu. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých. Ve třídě čestné se nezadává CAC a V1
nepostupuje do soutěže o NV a BOB nebo BOS. Rázy (barevné, velikostní dle typu srsti) některých plemen
jsou posuzovány odděleně dle ustanovení FCI nebo dle rozhodnutí ČMKU. Udělení titulů nelze nárokovat.
TITULY:
V každé třídě se určuje pořadí 1 - 4.
CAJC – tento titul může rozhodčí zadat psu a feně, kteří získali známku výborný 1 ve třídě mladých.
CAC – tento titul může rozhodčí zadat psu a feně, kteří získali známku výborný 1 v mezitřídě, ve třídě
otevřené, pracovní a vítězů.
res. CAC – tento titul může rozhodčí zadat psu a feně, kteří získali známku výborný 2
Nejkrásnější štěně výstavy, Nejkrásnější dorost výstavy – zadává se v soutěži mezi psem a fenou oceněnou
velmi nadějnou 1 ve třídě štěňat a ve třídě dorostu
Nejkrásnější mladý výstavy (BOJ) – zadává se v soutěži mezi psem a fenou oceněnou CAJC ve třídě mladých
Nejkrásnější pes, fena – titul se zadává v soutěži mezi vítězi mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů, kteří
byli oceněni známkou výborný 1 a titulem CAC a to zvlášť u psů a zvlášť u fen a je udělován bez ohledu na
členství majitele v ČKRR.
Nejkrásnější veterán (BOV) – zadává se v soutěži mezi psem a fenou, kteří získali známku výborný 1 ve třídě
veteránů.
Vítěz plemene (BOB) – do soutěže nastupují Nejkrásnější mladý výstavy (pes nebo fena), pes a fena s titulem
Nejkrásnější pes / fena a Nejkrásnější veterán (pes nebo fena).
Vítěz opačného pohlaví (BOS) – do soutěže nastupují mladý pes/fena, nejlepší veterán pes/fena a nejlepší
jedinci pes/fena opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
Udělení titulů není nárokové – rozhodčí má právo titul neudělit.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
• Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
• Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je
v imunitě proti vzteklině.
• Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a
musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
• Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo
případnému poranění osob.
DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ:
- vstupní list na výstavu, průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných
FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za
škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa v době konání výstavy. V areálu
výstaviště není dovoleno volné pobíhání psů. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a
nebude ani posouzen. Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny v druhé polovině březosti, kojící feny a
agresivní jedinci. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu
nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno
je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na
delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení
z výstavy. Majitelé psů s uděleným titulem BOB jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky
vítězů. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a
pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je
povinen dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší
moci, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě
je zakázáno.

PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení
výstavních řádů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1.300 Kč (složení
jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy), a to pouze v době konání
výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

UPOZORNĚNÍ
Vystavovatelé, jejichž psi na národní výstavě Floracanis získají poslední potřebné čekatelství pro
přiznání titulu Český šampion, Český Junior šampion, Český Grand šampion, Český Veterán šampion
a Šampion ČMKU mají možnost přinést potřebné doklady do výstavní kanceláře, kde budou
průběžné vystavovány diplomy v době od 10.30 do 15 hodin. K vystavení je potřeba dodat originál
kartiček CAC a alespoň kopii průkazu původu. U plemen podřízených zkouškám pak kopii pracovního
certifikátu. Vystavení šampionátu stojí 200 Kč pro české vystavovatele a 20 euro pro zahraniční
vystavovatele.

Změny vyhrazeny.

