V. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PLEMEN
JACK RUSSELL TERRIER,
PARSON RUSSELL TERRIER
se zadáním CAC, CC a Vítěz spec. výstavy
sobota 23. 8. 2014
v hezkém a klidném prostředí přírodního parku v bezprostřední blízkosti centrálního
parkoviště pod zámkem Konopiště (2 km od Benešova)

Program:
8,00 – 9,45
9,45 – 10,00
10,00 – 14,00
od 14,45

Přejímka psů
Zahájení výstavy
Posuzování v kruzích
Závěrečné soutěže

Informace ohledně výstavy:
Kateřina Rovenská
mobil.: +420 603 812 750
e-mail: krovenska@gmail.com
web: www.parson-jack-russell.cz
Věra Pruklová
mobil.:+420 604 518 221
e-mail: verapruklova@centrum.cz
Přihlášky zasílejte na adresu:
Věra Pruklová
Lomená 286
Zbuzany
252 25
Mob: +420 604 518 221
a nebo na email:
verapruklova@centrum.cz
Uzávěrka přihlášek:
1. uzávěrka: 6. 6. 2014

2. uzávěrka:

4. 8. 2014

Tituly zadávané pro obě plemena:
CAJC, CCJ, BOJ, CAC, CC, res. CAC, VCC, Vítěz speciální výstavy, BOB
(do kruhu o titul BOB nastupuje nejkrásnější mladý jedinec plemene „BOJ“, Vítěz spec. výstavy pes, Vítěz
spec. výstavy fena a nejkrásnější veterán plemene)
Nejkrásnější štěně pes plemene 5. Speciální výstavy JRT a PRT 2014
(oceněn je pes se známkou velmi nadějný první – VN 1)
Nejkrásnější štěně fena plemene 5. Speciální výstavy JRT a PRT 2014
(oceněna je fenka se známkou velmi nadějná první – VN 1)
Nejkrásnější štěně 5. Speciální výstavy JRT a PRT 2014
(do kruhu nastupuje pes a fena z třídy štěňat oceněná známkou VN 1)

Nejkrásnější dorost pes plemene 5. Speciální výstavy JRT a PRT 2014
(oceněn je pes se známkou velmi nadějný první – VN 1)
Nejkrásnější dorost fena plemene 5. Speciální výstavy JRT a PRT 2014
(oceněna je fenka se známkou velmi nadějná první – VN 1)
Nejkrásnější dorost 5. Speciální výstavy JRT a PRT 2014
(do kruhu nastupuje pes a fena z třídy dorostu oceněná známkou VN 1 )
Nejkrásnější mladý jedinec plemene „BOJ“ 5. Speciální výstavy JRT a PRT 2014
(do kruhu nastupuje CAJC, CCJ pes a CAJC, CCJ fena)
Vítěz 5. Speciální výstavy JRT a PRT 2014 pes
(do kruhu nastupují všichni psi ocenění titulem CAC, CC)
Vítěz 5. Speciální výstavy JRT a PRT 2014 fena
(do kruhu nastupují všechny feny oceněné titulem CAC, CC)
Nejkrásnější veterán plemene 5. Speciální výstavy JRT a PRT 2014
(do kruhu nastupuje VCC pes a VCC fena)

Soutěže:
Dítě a pes (soutěže lze se přihlašovat přímo na výstavě před ukončením posuzování)
Nejlepší pár
Soutěž plemeníků (rodič nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci, stačí ve třídě mimo
konkurenci, ale na výstavě musí být v katalogu)
Nejlepší chovatelská skupina
Nejlepší štěně výstavy 2014 (do kruhu nastupují Nejkrásnější štěně PRT a JRT)
Nejlepší dorost výstavy 2014 (do kruhu nastupují Nejkrásnější dorost PRT a JRT)
Nejlepší PJRT výstavy 2014 (do kruhu nastupují BOB PRT a BOB JRT)

Třídy:
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce). Pro zařazení do třídy pracovní je
nutno k přihlášce připojit fotokopii certifikátu opravňujícího k zařazení do této třídy (certifikát pro psy
loveckých plemen vydává ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1). Pro zařazení do třídy vítězů je nutno
k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do této třídy (mezinárodní a národní šampión,
národní vítěz, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy). Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání
výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce přiložte fotokopii celého průkazu
původu – platí pro všechny jedince přihlášené na výstavu. Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška
přijata.
Vystavovaní jedinci mohou být přihlašováni pouze do jedné z uvedených tříd.

Veterinární podmínky:
1.

2.
3.
4.

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam,
že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí
splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Psi musí být klinicky zdraví.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí akce zúčastnit.
Upozornění pro majitele štěňat mladších 4 měsíců: pro vstup na výstavu je nutné mít potvrzení očkování
vztekliny starší 21 dnů

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat lze pouze
z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic). Protest musí být podán písemně, pouze
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v průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši 400 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve
prospěch pořadatele

Výstavní poplatky:

za 1. psa vč. katalogu
za dalšího psa
štěňata
dorost a veterán
mimo konkurenci
chovatelská skupina,
nejhezčí pár,
soutěž plemeníků
dítě a pes

1. uzávěrka:
6. 6. 2014

2. uzávěrka:
4. 8. 2014

550 Kč
450 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč

650 Kč
550 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč

200 Kč
zdarma

200 Kč
zdarma

Poplatek uhraďte na č. účtu: 2109849920/2700 a jako variabilní symbol uveďte č. Vašeho psa přidělené
plemennou knihou (tetovací č.) - což je číslo za ČLP/PRT/ … (nebo ČLP/JRT/…) - pokud má toto č. ještě
lomítko, pište bez lomítka; doklad o provedené platbě zašlete spolu s přihláškou.
Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata.
Pro zahraniční vystavovatele: majitel účtu: Kateřina Rovenská, IBAN: CZ15 2700 0000 0021 0984 9920,
SWIFT: BACXCZPP a adresa pobočky je : UniCredit Bank a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 Michle nebo je možná platba na místě v hotovosti.
V případě nekonání výstavy z důvodu vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů
spojených s přípravou výstavy. Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem k vrácení výstavního
poplatku. Za prvního psa nelze považovat psa z třídy dorostu, veteránů, mimo konkurenci.
Zahraniční vystavovatelé mohou zaplatit výstavní poplatky přímo na místě!

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody
způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel. Z účasti na výstavě jsou
vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu, psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině
březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční –
kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno e-mailem, proto jej prosím napište čitelně!
Prodej štěňat je na výstavě zakázán.
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Vystavovatel (majitel) souhlasí se zveřejněním
své adresy v katalogu, pokud na přihlášce neuvede jinak.
Doklady nutné k účasti na výstavě:
Průkaz původu psa, očkovací průkaz.

Rozhodčí
JRT a PRT třída štěňat a dorost:
JRT:
PRT:

paní Vladimíra Tichá (CZ)
pan Čairovič Vladimir, ch.st. Heartily (SRB)
pan Gorjão-Henriques Luis, ch.st. Valedocriz (PRT)

Změna rozhodčích vyhrazena.
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POZOR!
Na výstavě bude od 12:00 do 15:00 hodin posuzovat dědičné oční vady MVDr. Barbara Lenská. Případní
zájemci o toto vyšetření mohou předem zaslat rodokmeny svých psů na její email: lenbar@post.cz.
MVDr. Lenská si vyplní iniciále do protokolů, které Vám tak bude moci předat rovnou na výstavě. Ti
z Vás, kteří rodokmen předem nepošlou, dostanou výsledky vyšetření dodatečně poštou.
Luxaci pately bude ve stejnou dobu posuzovat MVDr. Jan Herčík CSc.

Ubytování
Zajišťuje si každý účastník sám a je možno využít ubytovací kapacitu hotelu Nová Myslivna –
http://www.e-stranka.cz/novamyslivna/ubyt.htm.
Cesta na výstaviště bude značena.
Parkování je zajištěno v bezprostřední blízkosti parku.

Inzerce:
Možnosti inzerce v katalogu:
celá strana
půl strany
čtvrt strany
použití loga nebo fotky

600 Kč
300 Kč
170 Kč
200 Kč
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