KLUB AMERICKÉ AKITY
POŘÁDÁ
KLUBOVOU VÝSTAVU

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

4.8. a 5.8.2012 , Konopiště, okr.Benešov
vice info na http://www.e-stranka.cz/novamyslivna/
ROZHODČÍ:
4.8.2012

5.8.2012

Tibor Havelka (SK)

Juhász Istvánne (HU)
PROGRAM:

Přejímka psů: 8.00 - 9.00
I. UZÁVĚRKA :
5.6.2012

Posuzování v kruzích: 10.00 - 14.00
II. UZÁVĚRKA:

III. UZÁVĚRKA :

30.6.2012

10.7.2012

Připomínáme, že přihláška musí být pořadateli zaslána na každou výstavu zvlášť!!!!
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaným
v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro
zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce.
Pro zařazení do třídy vítězů (s oceněním Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy,
jiný šampion, Interchampion) je nutno přiložit fotokopii výstavního ocenění či diplomu. Psi,
jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie šampionátu, doklad
o platbě) pro zařazení do třídy vítězů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené.
Z výstavy budou vyloučeny : feny háravé, kojící a ve druhé polovině březosti, štěňata bez
platného očkování, agresivní jedinci a jedinci s chirurgickými zákroky k odstranění vady
exteriéru psa.
Změny exteriérů psa prováděné nadměrným 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. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že
by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů
výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Organizátor nepřebírá
zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po 3. uzávěrce nebude
brán zřetel.
Doklady k účasti na výstavě: vstupní list ,výstavní příloha , očkovací průkaz (pet pas )
s platným očkováním proti vzteklině (starší 30dnů)
Vodění štěňat nesplňujících veterinární předpisy a prodej štěňat v areálu je zakázán !
Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.
Účast na výstavě je klubem uznaná jako splnění jedné z podmínek pro přiznání
chovnosti.Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem,
ani za úhyn nebo ztrátu psa.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
- psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit
- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím dle §6 odst.3 písm. b)
zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči. a o změně některých souvisejících zákonů v platném
znění vet.zák.). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této
vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. 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
- po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému
napadání nebo případnému poranění osob.

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášky se vyplňují na PC , psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Při vyplňování
přihlášky na PC nepoužívejte klávesu ENTER , využívejte myš !! Každý pes má svou
přihlášku. Jedna přihláška je platná pouze na jeden den. Na každou z obou výstav pošlete
tedy příslušnou ( dle označení dne výstavy ) přihlášku! Nečitelné přihlášky nebudou přijaty.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je
shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění
spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou
přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena fotokopie
průkazu původu. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách.
Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude
přihláška přijata. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Příhlášení nebo
přeřazování psů po uzávěrce není možné !! Přijetí psa na výstavu bude potvrzováno
emailem nebo písemně dle označení v přihlášce. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list
v uvedeném termínu, je možno si zkontrolovat na www.akitaclub.cz/vystavy/seznamvystavovatelu.html zda byla přihláška přijata. Pokud vystavovatel nenalezne své jméno
v seznamu vystavovatelů, je třeba se o důvodu informovat na tel.: +420 603 471 985

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 500,- Kč, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

TITULY, ČEKATELSTVÍ
5.8.2012

4.8.2012
CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB .

CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, Klubový vítěz
Udělení titulů nelze nárokovat
POPLATKY

Poplatek platí pouze pro jednu výstavu! Na obě výstavy musí být tudíž dvě platby!
POPLATKY

ČLENOVÉ KLUBU AA
I.UZÁVĚRKA

II.UZÁVĚRKA

III.UZÁVĚRKA

PRVNÍ PES

450,-

550,-

700,-

DRUHÝ A DALŠÍ PES

350,-

450,-

600,-

TŘ.ŠTĚŇAT, DOROST, VETERÁNI

100,-

200,-

350,-

zdarma

zdarma

zdarma

300,-

300,-

300,-

TŘÍDA ČESTNÁ
BONITACE

POPLATKY

NEČLENOVÉ KLUBU AA
I.UZÁVĚRKA

II.UZÁVĚRKA

III.UZÁVĚRKA

PRVNÍ PES

550,-

650,-

800,-

DRUHÝ A DALŠÍ PES

450,-

550,-

700,-

TŘ.ŠTĚŇAT, DOROST, VETERÁNI

200,-

300,-

450,-

zdarma

zdarma

zdarma

1 500,1 500,* Nutno se domluvit o podmínkách s hlavní pradkyní chovu !

1 500,-

TŘÍDA ČESTNÁ
BONITACE*

Pro zaplacení výstavního poplatku používejte pouze složenky typu A tzn. platba na účet.
Složenky typu C nepřijímáme. Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje
datum odepsání částky z Vašeho účtu (podání na poště) a datum poštovního razítka na obálce

se zaslanou přihláškou.Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata!!!
Vystavovatel svým podpisem na přihlášce souhlasí se zveřejněním svého jména a případně
adresy v katalogu výstavy a webových stránkách AA Klubu

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU

DANA ŽAMPACHOVÁ
Obránců míru 1763
Roztoky 252 63
Tel. + 420 603 471 985
Email: info@americanakita.cz ; www.akitaclub.cz
Č.účtu: 165 124 9349/0800
Variabilní symbol je číslo Vašeho mobilního telefonu
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení vystavovatele

