Propozice

AKITA INU CZECH CLUB zapsaný spolek

KLUBOVÁ VÝSTAVA
pro plemeno Akita Inu
se zadáváním titulů
CAJC, CAC, r.CAC, BOJ, BOV, BOS a BOB
sobota 14. září 2019
Hodonín
Areál vodního cvičiště
GPS 48.8638067N, 17.1709536E

Uzávěrky přihlášek:

I. UZÁVĚRKA - 31.7. 2019

II. UZÁVĚRKA - 31.8.2019

Po uzávěrce se přihlášky NEPŘIJÍMAJÍ!
Termín uzávěrky znamená den, kdy již přihláška
musí být doručena pořadateli.

Rozhodčí: pan Radovan Lysák (CZ)
(změna rozhodčí vyhrazena)
Program:
Přejímka:
8:30 – 9:30 hod.
Posuzování v kruzích:
10:00 hod.
Závěrečné soutěže, odpolední program:
po skončení posuzování
Po skončení výstavy bude probíhat bonitace (přihlášky na bonitaci podávejte dle pokynů na
www.akitaczech.cz, nejpozději týden před konáním výstavy)

Výstava je pořádána dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných
plemenných knihách FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den
podání přihlášky (do uzávěrky výstavy).
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 vítězů:
od 15 měsíců přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem
šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly
musí být získány v konkurenci dospělých a doloženy certifikátem nebo kopií posudku, kartičky.
Třída veteránů:
od 8
let
Třída čestná:
od 15 měsíců
je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem NV, KV, VSV, Evropského
vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o
Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene
Soutěže
Dítě a pes – 6 – 9 let
Mladý vystavovatel - 9 – 13 let; 13 – 17 let
Senior vystavovatel – starší 17 let
Nejhezčí pár psů – pes a fena jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni Chovatelská
skupina – chovatel může přihlásit minimálně 3 a maximálně 5 jedinců z vlastního chovu,
pocházející minimálně od dvou otců či matek, kteří byli na výstavě
posouzeni
Nejlepší rodiče – nastupuje otec nebo matka s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni.
Rodiče nemusí být na výstavě posouzeni, ale musí být přítomni.
Nejstarší předvedený jedinec výstavy bude vyhlášen a oceněn čestnou cenou.

Poplatky
I. uzávěrka

II. uzávěrka

500,-Kč

650,-Kč

450,-Kč

550,-Kč

100,-Kč

150,-Kč

100,-Kč

150,-Kč

Všechny třídy mimo štěňat,
dorostu a veteránů
Za druhého a dalšího psa
Třída štěňat, dorostu ,
veteran a čestná
Soutěže
Inzerce v katalogu

pro jednotlivce
pro firmy

strana A5 200,-Kč,
1/2 strany A5 100,-Kč
strana A5 400,-Kč,
1/2 strany A5 200,-Kč

Výstavní poplatky je nutno uhradit složenkou pouze typu A nebo bankovním
převodem na účet: 2200260383/2010 variabilní symbol: 14092019 adresa majitele
účtu: AICC ,Plzeň , do zprávy pro příjemce napište,prosím, jméno psa.
Všeobecná ustanovení
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu
psa. Za škody na majetku a zdraví způsobené ostatním osobám v průběhu konání výstavy odpovídá majitel
psa/feny.

V průběhu konání výstavy je zakázáno nadměrné vyvazování a lakování psů.
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo
případnému poranění osob. Volné pobíhání psů je zakázáno! Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě jsou zakázány!
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokynů
výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů
výstavy.
Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude
brán zřetel.
Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.

Veterinární podmínky
Psi musí být klinicky zdraví
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo
platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit
Všechna zvířata od stáří 4 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v
souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona
Z výstavy jsou vyloučeny feny háravé, kojící a ve druhé polovině březosti, agresivní jedinci a jedinci s
chirurgickými zákroky k odstranění vady exteriéru psa
Jedinci s kupírovanýma ušima nebudou vpuštěni do areálu výstavy

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 650,-Kč,
pouze v průběhu výstavy. Nebude – li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
K přihlášce přiložte doklad o uhrazení výstavního poplatku, oboustrannou kopii průkazu původu,
doklad opravňující do třídy vítězů. Zahraniční účastníci mohou uhradit výstavní poplatek po dohodě při
přejímce v den konání výstavy. Neúčast na výstavě není důvodem k nezaplacení výstavního poplatku.
Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. Pro každého
psa vyplňte samostatnou přihlášku.

Výstavní výbor
Administrátor výstavy: Veronika Mannová

Na webu AICC se přihlaste on line.
Papírovou příhlášku zasílejte pouze z vážných důvodů pouze po předchozí konzultaci s
administrátorem výstavy. Veronika Mannová, Horňátecká 447/1 Praha 8 – Kobylisy 180 00

e-mail: veronika.mannova@akitaczech.cz

Přihláška - KLUBOVÁ VÝSTAVA AICC se
zadáváním titulu CAC

CLUBSCHAU /
CLUBSHOW
14. 9. 2019
Place of show: GPS 48.8638067N, 17.1709536E
Areál vodního cvičiště
Hodonín
PŘIHLÁŠKA /ANMELDESCHEIN / APPLICATION FORM
UZÁVĚRKA / MELDESCHLUSS / ENTRY DEADLINE

I. Termín : 31. 7. 2019

II. Termín : 31. 8. 2019

Jméno psa a chovatelské stanice (Name des Hundes und Zwingername, Name of dogkennel):

Pohlaví (Sex):

fena/Hündin/Female

pes/Rüde/Male

Dat.nar.(Wurftag, date of birth):
Plemenná kniha a č.zápisu(Zuchtbuchnummer, Stud Book No.):
Otec/Vater/Father:
Matka/Mutter/Mother:
Chovatel/Züchter/Breeder:
Majitel/Eigentümer/Owner:
Email:

Telefon:

Adresa/Adresse/Address:
Třída/Klasse/Class: (zaškrtněte)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Štěňat/Welpenklasse/Baby Class 4-6 měs./mon.
Dorost/Jüngstenklasse/Puppy Class 6-9 měs./mon.
Mladých/Jugendklasse/Junior Class 9-18 měs./mon.
Mezitřída/Zwischenklasse/Intermediate Class 15-24 měs./mon.
Otevřená/Offene Klasse/Open Class od/ab/from 15 měs./mon.
Vítězů/Siegerklasse/Winner Class od/ab/from 15 měs./mon.
Veteránů Veteranklasse Veteran Class od/ab/from 8 let/years
Čestná

Rozhodčí: pan Radovan Lysák (CZ)

Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Bitte, für jeden Hund 1 Meldeschein ausfüllen.
This application form is for one dog only.
Změna rozhodčí vyhrazena.

SOUTĚŽE – WETTBEWERBE – CONTESTS
Dítě a pes(Kinder und Hund,Child and dog)
Mladý vystavovatel(Jungen Handler, Young handler)
Jméno dítěte(Name des Kindes, Child name):
Datum narození(Geburtsdatum, Date of birth):

Nejhezčí pár psů – Paarklassen – The best pair
Pes/Rüde/Male:
Fena/Hündin/Female:
Nejlepší chovatelská skupina – Zuchtgruppen – The best breedgroup

Nejlepší rodič – Bester Eltern (Vater, Mutter) – The best stud dog (sir or damm)
Hunde Name:
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.
Ich erkläre hiermit, dass mir die Bedingungen der Proposition bekannt sind und dass ich
mich diesen unterziehe, der engemeldete und hat nicht kupierten Ohren.
I declare that I know proposition, that I give in to it and the dog has not cropped ears.
Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem
nezúčastní. It is compulsory for each exhibitor to pay the entry fees even if he doesn´t show up
with his dog.
Podle propozic poukazuji na tyto výstavní poplatky:
Laut den Bestimmungen bezahle ich vor Ort am Ausstelungstag:
As per the provisions I will pay cash at the Show registrationcounter:
(for fees please see the Provisions)
Celkem/Total:

Datum/Date:

Podpis/Unterschrift/Signature:

K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽTE DOKLAD O ZAPLACENÍ A OBOUSTRANNOU KOPII
PRŮKAZU PŮVODU.
NEZAPOMENTĚ PŘIHLÁŠKU PODEPSAT!
VŠECHNA ČERVENĚ OZNAČENÁ POLE JSOU POVINNĚ VYPLNITELNÁ!!!

Attach to entry from both sites copy of
pedigree. Do not forget to sign the entry form!
All rows with red frame arerequired!!!

