Vás co nejsrdečněji zve na Klubovou výstavu
pro plemeno: JAPAN CHIN

pořádanou dne 18. března 2018
sál Kulturního domu Lubná u Rakovníka
GPS souřadnice: 50.075547,13.701135000000022

Generální sponzor:

se zadáváním titulů:
Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, CAJC-ČR, Nejlepší mladý jedinec -BOJ, Nejlepší veterán - BOV,
Vítěz barvy, Nejlepší pes, Nejlepší fena
Vítěz plemene – BOB, Nejlepší z opačného pohlaví – BOS
a čekatelstvím:
CAJC – ČR, CAC-ČR, Res CAC - ČR

Uzávěrka - 10. 3. 2018
Program výstavy:

12,30
13.15
13.30

- 13.15
- 13.30

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruhu

Delegovaná rozhodčí:

Iréne a Herbert Hess (Německo)

Nepřehlédněte!
Bonitace přihlášených psů na bonitaci se koná po skončení výstavy !!!!
Výstavní poplatky
standardní cena
pro členy JAPAN KLUBU
za prvního psa včetně katalogu
450
350
za druhého psa
400
300
za třetího a dalšího psa
350
250
ve třídě štěňat, dorostu
200
150
ve třídě veteránů
200
150
ve třídě čestné
200
100
ve třídě mimo konkurenci
150
100
soutěže
200
100
Junior handling
150
100
Přihlášení jedinci do třídy štěňat, dorostu, veteránů, čestné a mimo konkurenci nejsou
považováni za prvního psa

Zařazení do tříd:
třída štěňat:
4 - 6 měsíců
třída otevřená:
od 15 měsíců
třída dorostu:
6 - 9 měsíců
třída vítězů:
od 15 měsíců
třída mladých:
9 - 18 měsíců
třída veteránů:
od 8 let
mezitřída:
15 - 24 měsíců
třída čestná:
od 15 měsíců
třída mimo konkurenci : od 15 měsíců v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.

Soutěže :
Nejlepší pár psů - do soutěže může majitel přihlásit svého psa a fenu, pokud byli oba na výstavě posouzeni.
Nejlepší chovatelská skupina - chovatel může přihlásit nejméně tři jedince, kteří pocházejí z jeho chovatelské
stanice, alespoň od dvou různých otců či matek a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku
chovatele.
Junior handling Soutěží se ve dvou věkových kategoriích: 9 – 12 let a 13 – 17 let. Základním požadavkem pro
Junior handling je soulad mezi psem a jeho mladým vystavovatelem a správné předvedení. Naopak v této
soutěži vůbec nezáleží na kvalitách psa (nehodnotí se zde pes, ale umění vystavovatele).

Zadávané tituly a čekatelství:
Titul Nejlepší štěně může být udělen jedinci z konkurence VN1
Titul Nejlepší dorost může být udělen jedinci z konkurence VN1
Titul CAJC může být udělen ve třídě mladých jedinci se známkou V1
Titul CAC můře být udělen jedincům ve třídách: mezitřídě, otevřené, vítězů se známkou V1
Titul Res. CAC může být udělen jedincům ve třídách: mezitřídě, otevřené, vítězů se známkou V2
Titul Nejlepší mladý jedinec - BOJ může být udělen jedinci z konkurence V1 CAJC
Titul Nejlepší veterán - BOV může být udělen jedinci z konkurence se známkou V1
Titul Nejlepší veterán - BOV bude udělován ve třídě veteránů vítězi z konkurence pes, fena se známkou V1
Titul Nejlepší pes, Nejlepší fena může být udělen jedinci z konkurence V1 CAC psu i feně
Titul BOB – do soutěže nastupují pes i fena se známkou V1 CAJC, pes i fena se známkou V1 CAC Vítěz klubové výstavy
a pes i fena V1 ze třídy veteránů
Titul BOS - do soutěže nastupují všichni účastníci soutěže o BOB opačného pohlaví než je jedinec, který získal
Titul BOB
Titul Vítěz barvy může být udělen dle barevných rázů psu i feně odděleně v konkurenci jedincům s oceněním
V1, CAJC, V1, CAC
Udělení titulů a čekatelství není nárokové ! Ostatní tituly podle budou udělovány podle platného výstavního
řádu ČMKU a výstavního řádu JK
Výstavní podmínky: Výstavy se mohou zúčastnit pouze psi řádně zapsání v plemenných knihách FCI, kteří v den
výstavy dosáhli předepsaného věku. Importovaní psi musí být řádně zapsáni v české plemenné knize.
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti, kojící feny a dále psi a feny u nichž byl
proveden chirurgický zákrok za účelem odstranění exteriérové vady, dále psi a feny jejichž majitelům bylo
odňato právo vystavování, psům a fenám, kteří neprošli platným očkováním.
Přihláškou se vystavovatel zavazuje dodržovat výstavní řád ČMKU, je povinen se řídit pokyny pořadatelů a
vedoucího kruhu v průběhu akce. V případě, že by se výstava z objektivních a nepředvídatelných příčin
nekonala, budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů s její přípravou. Pořadatel nezodpovídá za
případné škody způsobené psem vystavovatele a nebere na sebe zodpovědnost za zranění, ztrátu či úhyn psa.
Doklady pro účast na výstavě: Průkaz původu psa, očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině,
psince, parvoviróze a infekční hepatitidě .
Protest:
Protest proti verdiktu rozhodčího není přípustný. Může být podán pouze z formálních důvodů, a to písemně po
dobu posuzování v kruhu, současně se složením jistiny ve výši 1 000,- Kč u ředitele výstavy, která při rozhodnutí
výstavního výboru v neprospěch vystavovatele propadá.
Inzerce v katalogu:
celá strana(A5) ........... 300,- Kč
půl strany (A5) ) ........... 200,- Kč
Přihlášky s kopií rodokmenu přihlášeného psa, čitelně a úplně vyplněné, s doloženým dokladem o zaplacení
zasílejte pouze na adresu: JAPAN KLUB z.s., Na příkopě 316, 411 19 Mšené lázně
elektronicky: japanklub@email.cz , on-line: www.dogoffice.cz
Způsob platby:
1. Zaslanou poštovní poukázkou typu ”A”
2. Převodem na účet J A P A N K L U B z.s.. – číslo .účtu: 2700951834/2010, variabilní symbol : 18032018
3. Hotovostní platba výstavních poplatků na výstavě do pokladny spolku.

