
 

 

KLUB TIBETSKÉ DOGY ČR 

 

Klub Tibetské dogy ČR pořádá v sobotu dne 8.9.2018 v areálu hotelu Na Farmě v Choťovicích II. Klubovou výstavu 

Tibetských dog.  

rozhodčí: Miroslav Václavík, CZ 

 zadávané tituly: CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB 

 propozice výstavy: výstava je organizována dle platného výstavního řádu ČMKU 

 PROGRAM DNE:   7:30 – 9:00 přejímka psů 

9:15  zahájení II. Klubové výstavy KTD 2018 

po skončení Klubové výstavy bude následovat BONITACE a SVOD MLADÝCH 

po skončení bonitace a svodu mladých bude ČLENSKÁ SCHŮZE  

 ROZDĚLENÍ TŘÍD: 

třída štěňat 4-6 měsíců třída otevřená  od 15 měsíců 

třída dorostu 6-9 měsíců třída šampionů od 15 měsíců 

třída mladých  9-18 měsíců třída veteránů od 8 let 

mezitřída  15-24 měsíců třída čestná od 15 měsíců  

- třída šampionů je pro jednotlivce s uznanými tituly: Národní šampion krásy, Mezinárodní šampion krásy 

- třída čestná je pro jednotlivce s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního 

vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, 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 (CACIB, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, 

Krajský vítěz, Oblastní vítěz) 

 SOUTĚŽE: 

DÍTĚ A PES: soutěží se psem zapsaným v plemenné knize uznávané FCI, nemusí být na výstavě posouzen, 

(věková kategorie dítěte – 3-9 let) 

NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁR PSŮ: soutěž je určena pro psa a fenu stejného plemene, vystavené na výstavě a v majetku 

jednoho majitele nebo spolumajitele (spolumajitelství musí být prokázáno zápisem do PP) 

NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA: pro nejméně 3 jedince stejného plemene, pocházející od jednoho chovatele 

a minimálně od dvou různých otců nebo matek (psi musí být posouzeni na výstavě) 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO PLEMENÍKA: do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na 

výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální 

konkurenci ani nemusí být přítomen. 

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK:  1. termín: 13.8.2018   2. termín: 22.8.2018 
 ČLEN KTD ČR NEČLEN KTD ČR 

1. termín  -   13.8.2018 

první pes vč. katalogu: 600,-Kč 

další pes: 550,-Kč 

štěně, dorost, veterán: 350,-Kč 

soutěže: 200,-Kč 

první pes vč. katalogu: 700,-Kč 

další pes: 650,-Kč 

štěně, dorost, veterán:  450,-Kč 

soutěže: 250,-Kč 

2. termín   -   22.8.2018 

první pes vč. katalogu: 700,-Kč 

další pes: 650,-Kč 

štěně, dorost, veterán: 450,-Kč 

soutěže: 250,-Kč 

první pes vč. katalogu: 800,-Kč 

další pes: 750,-Kč 

štěně, dorost, veterán:  550,-Kč 

soutěže: 300,-Kč 

 

Přihlášky na Klubovou výstavu KTD ČR 2018 zasílejte na adresu: 

 LENKA SCHNEIDEROVÁ 

 Hlaváčova 788, 290 01  PODĚBRADY 

 telefonní číslo: +420 604 913 315         ČÍSLO ÚČTU KTD ČR: 43-5724620267/0100 

- do poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení majitele psa, kterého hlásíte, děkujeme! 

Přihlášky můžete zasílat i elektronickou poštou na e-mailovou adresu: tm-altancorgo@seznam.cz 

PŘÍLOHOU E-MAILU ZASÍLEJTE KOPII PRŮKAZU PŮVODU PŘIHLAŠUJÍCÍHO PEJSKA A POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ! 

PŘIHLÁŠKY BUDOU POTVRZOVÁNY VSTUPNÍM LISTEM! 

mailto:tm-altancorgo@seznam.cz


 

 DOKLADY NEZBYTNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ: 

očkovací průkaz Vašeho pejska, ve kterém musí mít potvrzeno očkování proti vzteklině, která nesmí být stará 

více než jeden rok a méně než měsíc 

 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Vystavovatelé jsou povinní dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto 

propozic a pokynů výstavního výboru. Podáním přihlášky se k tomu zavazují. Podpisem přihlášky dává 

vystavovatel souhlas se zveřejněním své adresy v katalogu. Poplatky se vracejí jen v případě odmítnutí přihlášky! 

MAPA A SPOJENÍ: 

 

ADRESA:  Hotel Na Farmě 

  Choťovice 134 

  289 05  Žehuň, okres Kolín 

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ VE 4* HOTELU S VAŠIMI PEJSKY! 

Telefon na recepci: +420 606 060 856, pro rezervaci pokojů prosím pište na  

e-mail: info@hotelnafarme.cz 

www.hotelnafarme.cz 

 
V AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ JE MOŽNO VYUŽÍT VÝBORNÉ OBČERSTVENÍ V RESTAURACI NA FARMĚ. 

mailto:info@hotelnafarme.cz
http://www.hotelnafarme.cz/

