KLUB TIBETSKÉ DOGY ČR, z.s.
Na Štěpnici 115, Horní Bučice, PSČ 285 71
IČ: 60447729
www.ktd-cr.cz

KLUBOVÁ VÝSTAVA KTD ČR, z.s. 2022
15. 1. 2022 – LOUČEŇ

PROPOZICE
Výstava bez zadávání titulů Klubový vítěz pes/fena
CAJC, CAC ČR, res. CAC ČR, BOJ, BOV, BOS, BOB
ROZHODČÍ: Milan Plundra, CZ
Výstava se bude konat v areálu Kulturního domu na Loučeni (www.kulturni-dum-loucen.webnode.cz).
KULRURNÍ DŮM LOUČEŇ, Nymburská 345, 289 37 Loučeň

PROGRAM
7:30 – 9:00
přejímka psů
9:15
zahájení Klubové výstavy KTD ČR, z.s. 2022
Po skončení Klubové výstavy KTD ČR, z.s. 2022 bude probíhat BONITACE A SVOD MLADÝCH.

PŘIHLÁŠKY NA KLUBOVOU VÝSTAVU ZASÍLEJTEPOUZEPROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU
NA ADRESU: tm-altancorgo@seznam.cz
K přihlášce na výstavu přikládejte kopii rodokmenu přihlašovaného psa a potvrzení o úhradě výstavního
poplatku!
VÝSTAVNÍ POPLATKY ZASÍLEJTE NA ČÍSLO ÚČTU KTD ČR, z.s.: 43-5724620267/0100
(do poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení majitele psa)
PŘIHLÁŠKY BUDOU POTVRZOVÁNY VSTUPNÍ LISTEM, KTERÝ OBDRŽÍTE NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED VÝSTAVOU.

DATUM UZÁVĚRKY:

1. termín – 22. 12. 2021

ROZDĚLENÍ TŘÍD:

třída štěňat
třída dorostu
třída mladých
mezitřída
třída otevřená
třída vítězů
třída veteránů
třída čestná

2. termín – 30. 12. 2021

4– 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců
od 8 let
od 15 měsíců

Třída vítězů 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).Výjimkou jsou klubové a speciální výstavy, kde výborný 1 z třídy čestné postupuje do soutěže o BOB a BOS.

SOUTĚŽE:
DÍTĚ A PES: dítě 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 a maximálně 5 jedinců 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.
ČLEN KTD ČR, z.s.

termín|the term
22. 12. 2021

první pes vč. katalogu: 600,-Kč
další pes: 550,-Kč
štěně, dorost, veterán, čestná třída: 450,-Kč
soutěže: 250,-Kč

termín|the term
30. 12. 2021

první pes vč. katalogu: 700,-Kč
další pes: 650,-Kč
štěně, dorost, veterán: 550,-Kč
soutěže: 350,-Kč

NEČLEN KTD ČR, z.s.
první pes vč. katalogu: 700,-Kč
další pes: 650,-Kč
štěně, dorost, veterán: 550,-Kč
soutěže: 350,-Kč
forforeignexhibitors:
the first dog with catalogue: 40 EUR
other dog/s: 35 EUR
minor puppy, puppy, veteran, honor class: 30 EUR
the final competitions: 25 EUR
první pes vč. katalogu: 800,-Kč
další pes: 750,-Kč
štěně, dorost, veterán: 650,-Kč
soutěže: 450,-Kč
forforeignexhibitors:
thefirst dog withcatalogue: 50 EUR
other dog/s: 45 EUR
minor puppy, puppy, veteran, honor class: 40 EUR
thefinalcompetitions: 35 EUR

Epidemiologická opatření pro vstup na akci:
Na akci bude vstup umožněn podle aktuálních epidemiologických nařízení. Sledujte prosím web Klubu tibetské dogy ČR,
z.s. na www.ktd-cr.cz.
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 danénařízením 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:
Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v
případě, že údaje o majiteli/majitelích jsou 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. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu šampionů,
bude zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. K přihlášce musí být doložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak
nebude přihláška přijata. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení! Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování
psů není možné. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU a propozic.Vystavovatel
souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.

