
                                                                                                                   

TERMÍN VÝSTAVY:  17. 9. 2016 

MÍSTO KONÁNÍ: fotbalové hřiště Přestavlky 

    (okr. Chrudim) 

PROGRAM: 7.00 – 8.30  přejímka + vet. prohl. 
 9.00 zahájení výstavy 
 9.15 posuzování ve třídách 
 15.00 předpokládané ukončení 

TŘÍDY:   6 - 12 měsíců - tř. dorostu 
 12 - 18 měsíců - tř. mladých 
 18 - 24 měsíců - tř. dospívajících 
  nad 24 měsíců   - tř. pracovních  
  nad 8 let   - tř. veteránů 
 

TITULY: Oblastní vítěz 

ROZHODČÍ: ing. Jiří Novotný 

                               

POSUZOVÁNÍ: 

Známku výborný může obdržet pouze jedinec ve třídě 
pracovní s výsledkem RTG DKK max. II. stupně zapsaným  
v PP a složenou všestrannou zkouškou z výkonu. 

Ve tř. dospívajících a pracovních musí být zapsán RTG v PP. 

 

DOKLADY PRO ÚČAST: 
1. Originál průkazu původu + výkonnostní a výstavní průkaz. 
2. Platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata 

3. Průkaz člena ČKNO (je-li majitelem přihlášeného psa) 

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
Výstava se koná dle platného výstavního řádu ČMKU a ČKNO. 
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni jedinci dle čl. 12 výstavního řádu ČMKU. 
K posuzování nebudou připuštěny zejména háravé feny, březí feny v 2. 
polovině březosti a feny kojící. 
 
Vystavovatel zodpovídá za škody způsobené jeho psem a výstavy se účastní na 
vlastní nebezpečí.                
V případě nekonání výstavy z objektivních příčin budou výstavní poplatky 
využity na náklady spojené s likvidací výstavy. 
Neúčast na výstavě není důvodem k vrácení výstavního poplatku. 
 

PROTESTY: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný (čl. 15 výstavního řádu 
ČMKU). 
Protest z formálních důvodů je přípustný po složení zálohy 500,- Kč,  
která v případě zamítnutí protestu, propadá ve prospěch pořadatele. 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 

                10. 9. 2016 

 
VÝSTAVNÍ POPLATKY: 
Člen ČKNO:  
za prvního psa vč. katalogu  250,- Kč                       
za druhého a dalšího psa  200,- Kč                       
                     

Nečlen ČKNO: 
za prvního psa vč. katalogu  400,- Kč                       
za druhého a dalšího psa  300,- Kč                       
 
Řádková inzerce v katalogu:                     ½ A5…………….400,- Kč 
   ¼ A5…….………200,- Kč 
 

 
 



PŘIHLÁŠKY: 
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:  

Radek Říha 
Brčekoly 23 
538 62 Hrochův Týnec 
mobil: 724 833 411, 

nebo na email: prestavlky.no@gmail.com 

Platbu zašlete na účet: 164315658/0600, do zprávy pro 

příjemce uveďte jméno majitele psa 

 
Pořadatel neodpovídá za chyby v katalogu způsobené nečitelným 
nebo neúplným vyplněním přihlášky. Ve vlastním zájmu přiložte 
fotokopii průkazu původu.                          
Dodatky ke katalogu jsou nepřípustné. 
K přihlášce přiložte kopii ústřižku o zaplacení výstavního poplatku 
a potvrzení o členství v ČKNO. 

Přihlášky nebudou potvrzovány. 
 
  

 
 
 
 
 
 
GPS souřadnice: 49.940415, 15.926755 
 
 
 
 

 
 

                     OBLASTNÍ VÝSTAVA NO   
                   Místní pobočka ČKNO Přestavlky (okr. Chrudim) 
            17. 9. 2016 
 

                    

             


