Klub Lhasa apso ČR
Vás srdečně zve na

Speciální výstavu Klubu Lhasa apso ČR
se zadáváním titul: Vítěz speciální výstavy,
Vítěz mladých SV a Vítěz veteránů SV
která se koná v sobotu 2.10.2021
v hotelu AVANTI BRNO
www.hotelavanti.cz

rozhodčí : Sabina Chiesa-Folbrecht
( změna rozhodčího vyhrazena )
I. uzávěrka přihlášek : 10.05.2021
II. uzávěrka přihlášek : 20.08.2021
Program výstavy
09:00 – 10:00 přejímka psů
10:30 zahájení výstavy a posuzování v kruhu
přihlášení bude možné pouze přes www.dogoffice.cz
další informace o výstavě na www.klublhasaapso.cz

Rozdělení do tříd :
třída štěňat
třída dorostu
třída mladých
mezitřída
třída otevřená
třída vítězů

4 až 6 měsíců
6 až 9 měsíců
9 až 18 měsíců
15 až 24 měsíců
od 15 měsíců pro všechny psy bez ohledu na získaná ocenění
od 15 měsíců přístupná pro psy s uznaným titulem :
Mezinárodní nebo Národní šampion, Národní vítěz, Klubový
vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský nebo Světový vítěz

třída veteránů
třída čestná

od 8 let
od 15 měsíců přístupná pro psy s uznaným titulem :
Mezinárodní nebo Národní šampion, Národní vítěz, Klubový
vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský nebo Světový vítěz, bez
nároku na CAC. Zadává se známka v pořadí dle VŘ ČMKU. Pes i
fena se známkou V1 postupují do soutěže o BOB a BOS

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. V případě, že je pes
narozený ve stejném dnu, jako je pořádána výstavy, majitel se rozhodne, do které třídy psa
zařadí ( před uzávěrkou ).
Klasifikace :
Výborný, Velmi dobrý, Dobrý, Dostatečný – ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, veteránů
a čestné se stanovuje pořadí 4 psů se známkou Výborný nebo Velmi dobrý.
Velmi nadějný, Nadějný – ve třídě štěňat a dorostu se stanovuje pořadí 4 psů a nezadává se
titul Vítěz SV.
Tituly :
CAJC, CAC, Res.CAC
Vítěz Speciální výstavy soutěží zvlášť psi a feny s titulem CAC
Vítěz mladých Speciální výstavy soutěží zvlášť psi a feny s titulem CAJC
Vítěz veteránů Speciální výstavy soutěží zvlášť psi a feny s oceněním V1
BOJ ( Best of junior ) soutěží mladý pes a fena s titulem Vítěz mladých Speciální výstavy
BOV ( Best of veteran ) soutěží pes a fena s titulem Nejlepší veterán Speciální výstavy
BOB – Vítěz plemene ( Best of breed ) soutěží psi a feny s tituly BOJ, BOV, Vítěz Speciální
výstavy, feny a psi s oceněním V1 ve třídě čestné.
BOS – ( Best of opposite sex ) soutěží psi a feny s tituly BOJ, BOV, Vítěz Speciální výstavy, a
oceněni V1 ve třídě čestné, opačného pohlaví , než je jedinec, který obdržel titul BOB
Soutěže :
Nejlepší pár pes a fena , kteří byli na výstavě posouzení a jsou v majetku jednoho majitele

Nejlepší chovatelská skupina minimálně 3 , maximálně 5 jedinců, kteří byli na výstavě
posouzení, z jedné chovatelské stanice a jsou minimálně po dvou různých matkách nebo
otcích. Nemusí být v majetku jednoho majitele.
Veterinární podmínky :
- všichni psi a feny, které se zúčastní výstavy, musí být klinicky zdravá
- musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz a platnou vakcinaci proti vzteklině , jak
ukládá Veterinární zákon paragraf 4 odst.1 – f
- musí být v imunitě proti psince, leptospiróze, arboviróze
Poplatky :
třída štěňat, dorostu, veteránů a čestná
třída otevřená, mezitřída, mladých a vítězů
soutěže
katalog

I. uzávěrka
300,-Kč/ 15,-Euro
700,-Kč/ 30,- Euro
200,-Kč/ 10,-Euro
40,- Kč/ 3,- Euro

II. uzávěrka
450,-Kč/ 20,-Euro
850,-Kč /35,- Euro
200,- Kč/ 10,-Euro
40,- Kč/ 3,- Euro

Neuhrazené přihlášky nebudou akceptovány. Není možnost zaplatit na výstavě.
Stornování přihlášky není důvodem k vrácení výstavních poplatků. Změna zařazení do jiné
třídy vystavovatelem je možná pouze do termínu II. uzávěrky za poplatek 100,- Kč / 5 Euro.
Soutěže je možno přihlásit na místě do 10:15hod. za jednotný poplatek 300,- Kč ( pouze v Kč )
Výstavní podmínky:
- Výstavní podmínky dle Výstavního řádu ČMKU
Výstava je přístupná jen psům a fenám, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách FCI:.
Vystavovatel je povinen řídit se pokyny pořadatele a propozicemi.
- pořadatel neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu a neručí za případné škody
způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí jeho majitel nebo
vystavovatel. Volné pobíhání psů v prostorách hotelu, kde se výstava koná, není dovoleno.
Vystavovatel je povinen po svém psu neodkladně odstranit exkrementy.
- Z účasti na výstavě jsou vyloučeni nemocní psi, psi po úraze, feny v 2.polovině březosti,
háravé feny, psi kousaví a agresivní vůči ostatním psům nebo lidem,
- V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci, budou výstavní poplatky použity na úhradu
nákladů spojených s přípravou výstavy.
- Protest z formálních důvodů ( porušení výstavních předpisů či propozic ) je možný
v průběhu výstavy. Musí být podán písemně se složením jistiny 1000,- Kč výstavnímu
výboru. Při zamítnutí protestu propadá jistina ve prospěch pořadatele výstavy. Protest proti
rozhodnutí rozhodčího není možný.
- Vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu. Odesláním přihlášky
souhlasí s těmito propozicemi.

