pořádá
ve Vigvamu v Němčicích u Kolína
v sobotu dne 7. 5. 2022
Klubovou výstavu landseerů
se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC

Výstava proběhne v areálu Vigvam v Němčicích u Kolína.
Občerstvení bude k dispozici v těsné blízkosti výstavního areálu, stejně jako
další nezbytné technické zajištění. Upozorňujeme vystavovatele, že vzhledem
k umístění výstavy v tomto turistickém centru je nezbytné, aby případné
nečistoty po svých psech odklidili do odpadkových pytlů, jimiž je celý areál
vybaven. Děkujeme Vám, že i Vaším zodpovědným přístupem nám pomůžete,
aby spolupráce se správcem areálu mohla pokračovat i nadále a abychom zde
naše výstavy mohli pořádat i v budoucnu.
Rozhodčí :

- pan Antonín Karban (CZ)

PROGRAM:
8.00 – 9.00
9.15
9.30 – 12.00
12.00 -13.00

přejímka vystavovaných a bonitovaných psů, kontrola
očkovacích průkazů
zahájení výstavy
posuzování v kruhu + soutěže
bonitace

ZADÁVANÉ TITULY:
CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, Klubový vítěz, BOV, BOS, BOB. Tituly nejsou
nárokové a mohou být uděleny v jednotlivých třídách bez ohledu na počet
soutěžících psů.
SOUTĚŽE:
Dítě a pes - do soutěže mohou přihlásit rodiče svoje nezletilé děti
Nejlepší pár psů - soutěží pes a fena stejného plemene v majetku jednoho
majitele, předvedení na této výstavě
Nejlepší chovatelská skupina - do této soutěže může chovatel přihlásit
minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního
chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo
matek) a byli na výstavě posouzeni.

TŘÍDY:
Štěňat/Puppy
4 – 6 měsíců
Dorostu/Jüngstenklasse
6 – 9 měsíců
Mladých/Jugendklasse
9 – 18 měsíců
Mezitřída/Zwischenklasse
15 – 24 měsíců
Otevřená/Offene Klasse
od 15 měsíců výše
Vítězů/Siegerklasse
od 15 měsíců výše - k přihlášce je nutné
přiložit fotokopii osvědčení o udělení titulu mezinárodní či národní šampion,
eventuelně zvýraznit zápis o udělení titulu KV, NV či VSV v kopii PP
Veteránů
od 8 roků výše
Čestná
od 15 měsíců výše – pro psy s uznaným
titulem mezinárodního či národního šampióna nebo titulem Klubový vítěz,
Vítěz speciální výstavy či Národní vítěz. Třída je bez nároku na CAC. Zadává se
známka a pořadí. Výborný 1 se účastní soutěže o Vítěze plemene.
VÝSTAVNÍ POPLATKY:
Členové Landseer klubu ČR

třída štěňat, dorostu, veteráni,
čestná
první pes včetně katalogu
za dalšího psa stejného majitele
soutěže
Nečlenové Landseer klubu ČR

třída štěňat, dorostu, veteráni,
čestná
první pes včetně katalogu
za dalšího psa stejného majitele
soutěže

1. uzávěrka - 31. 3. 2022 2. uzávěrka – 28. 4. 2022
CZK/EUR
CZK/EUR
100/10

150/15

500/25
800/40
300/15
600/30
100/10
150/15
1. uzávěrka – 31. 3. 2022 2. uzávěrka - 28. 4. 2022
CZK/EUR
CZK/EUR
200/20

250/25

1000/50
600/30
200/20

1500/75
900/45
250/25

ÚHRADA VÝSTAVNÍCH POPLATKŮ CZK:
FIO banka - číslo účtu Landseer klubu ČR : 2700941994/2010
Variabilní symbol: 7052022
Kopii dokladu o uhrazení výstavního poplatku připojte k přihlášce.

Úhrada výstavních poplatků v EUR pro zahraniční účastníky je na účet : FIO banka :
2500945587/2010,
IBAN:
CZ4720100000002500945587
BIC : FIOBCZPPXXX.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
Psi musí být vybaveni pasem nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam,
že pes byl v době od 30 dnů do jednoho roku před konáním akce očkován proti
vzteklině a je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze.
Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni
platným pasem a musí splňovat podmínky dané platnými nařízeními
Evropského Parlamentu a Rady Evropy.

BONITACE
Po skončení výstavy se uskuteční bonitace.
Vyplněnou přihlášku k bonitaci doplňte kopií PP včetně přílohy PP se zápisem
zúčastněných se výstav, kopií výsledku vyšetření na DKK , DKL ,thrombopatie,
cystinurie (DM a MD) a dokladem o zaplacení bonitačního poplatku 600,- Kč
pro člena LK ČR (nečlen 1.200,- Kč) a zašlete na e-mail zást. klubového
poradce chovu: rcepkova@volny.cz nejpozději do 28. 4. 2022.
V případě hrazení poplatku v den a místě konání činí poplatek 700,- Kč pro
člena LK a 1.400,- Kč pro nečlena LK.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

1. uzávěrka – dne 31. 3. 2022
2. uzávěrka – dne 28.4.2022
Každá přihláška musí být do 2 dnů potvrzena pořadatelem na e-mail.
V případě, že se tak nestane, je třeba se spojit s pořadatelem výstavy a
ověřit si přihlášení přímo s ním. Na reklamace týkající se přihlášek nebude
po vydání katalogu brán zřetel.
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE:
elektronickou poštou na e-mail: bronek.kobza@seznam.cz nebo
ON LINE: www.dogoffice.cz

K přihlášce je vždy nutné přiložit fotokopii průkazu
původu hlášeného psa!

Výstavní výbor Vás všechny srdečně zve na výstavu,
v areálu Vigvam v Němčicích u Kolína

Těšíme se na Vaši účast!

