Propozice
Speciální výstavy AT se zadáváním titulu CAC a CAJC,
bez zadávání titulu Klubový vítěz
POKUD NEBUDE MOŽNÉ AKCE VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ
SITUACI USPOŘÁDAT, POPLATKY BUDOU VRÁCENY.
Předpokládáme možnost ubytování v areálu, pokud by to nebylo vzhledem k epidimemiologické
situaci možné, budou akce uspořádány v jeden den, s časovým posunem, přihlášení účastnici
budou informováni.
Konané 5. června 2021 v areálu MSKS Zbraslav u Brna.
Pořadatel: Moravská komora Airedale terrier klubu ČR (ČMKU)
Program výstavy
5.6.2021

13.00 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00 - 16.30

Chovatelské akce
6.6.2021 (začátek:9.00, konec cca 13.00 hod)

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování psů
soutěže spojené s výstavou

svod dorostu
bonitace
svod chovných psů
kondiční předvedení fen

Rozhodčí výstavy: Zuzana Jandová
Bonitační komise: ing. Renata Hejčová (rozhodčí pro exteriér)
Zuzana Jandová (poradkyně chovu)
Radek Severin (rozhodčí pro povahy)
Všeobecná ustanovení:
Účast na výstavě a doprovodných akcích není podmíněna členstvím v klubu. Výstava je přístupná psům
a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli den před konáním výstavy stáří požadovaného
pro zařazení do třídy.
Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá
za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není
dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout
přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci
s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriéru psa
prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a základní úpravou trimováním s dlouhodobým
vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení
výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky
použity k uhrazení nákladů výstavy.
Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán.
Doklady k účasti na výstavě:
- průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán
- očkovací průkaz
Veterinární podmínky:
Očkovací průkaz s potvrzením o platném očkování proti vzteklině.
Protesty:
Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být
podán písemně a současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa.

Důležité upozornění:
K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit fotokopii jeho průkazu původu – platí pro všechny psy
přihlášené na výstavu mimo třídu štěňat, pokud není PP ještě vystaven, a certifikát o zkouškách nebo
kopii šampionátu při zařazování do třídy pracovní nebo vítězů.
VÝSTAVA (5.6.2021):
Třídy:
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce).
https://www.cmku.cz/data/dokumenty/1860-vystavni-rad-platny-od-1.1.2020
- Třída štěňat – 4 – 6 měsíců.
- Třída dorostu - 6 -9 měsíců.
- Třída mladých -9 -18 měsíců.
- Mezitřída - 15 - 24 měsíců je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a
získaná ocenění.
- Třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a
získaná ocenění.
- Třída pracovní - od 15 měsíců, splnění podmínek pro třídu pracovní musí být doloženo
předepsaným certifikátem.
- Třída veteránů - od 8 let.
- Třída vítězů - od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem
šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského
vítěze, Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
- Třída čestná – od 15 měsíců, přístupná pro psy 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.
- Třída mimo konkurenci – od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku
na klasifikaci a pořadí.
Tituly:
BOB (vítěz plemene), BOJ (nejlepší mladý plemene), BOV (nejlepší veterán plemene), BOS (nejlepší
opačného pohlaví), CAJC, CAC – ČR, Res. CAC – ČR, Udělení titulů není nárokové. Nejlepší pár psů,
Nejlepší chovatelská skupina, Vítěz soutěže dítě a pes – nezapisuje se do PP.
Pro získání titulů Český junior šampión, Český šampión platí vydaná ustanovení.
SOUTĚŽE (5.6.2021):
Nejlepší pár psů – pro fenu a psa v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzen.
Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně 3 jedince, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou
různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.
Soutěž dítě a pes - pro děti do 15 let a psy posouzené na výstavě.
Na soutěže se lze přihlásit i přímo na výstavě s tím, že účastník nebude uveden v katalogu výstavy.
CHOVATELSKÉ AKCE (6.6.2021):
Svod dorostu (určeno pro jedince od 9 měsíců).
Bonitace (určeno pro jedince od 15 měsíců, od 1.1.2018 účast na bonitaci podmiňuje splnění svodu
dorostu, známka výborná nebo velmi dobrá z Klubové nebo Speciální výstavy a zapsaný výsledek RTG
DKK a DLK v průkazu původu).
Svod chovných psů (1 x za 2 roky).
Kondiční předvedení fen (1 x za 2 roky).
POPLATKY:
Výstavní poplatky a poplatky za účast v soutěžích (6.6.2020):
Člen AT klubu
Za prvního psa:
750,-Kč
Za dalšího psa:
650,-Kč
Veteráni,dorost, štěňata,čestná, mimo konkurenci:
500,-Kč
Soutěže:200,-Kč
300,-Kč

Nečlen AT klubu
1000,-Kč
900,-Kč
450,-Kč

Poplatky za přijetí psa na chovatelskou akci (7.6.2020):
Svod dorostu
Bonitace

Člen AT klubu
150,-Kč
250,-Kč

Nečlen AT klubu
300,-Kč
500,-Kč

Svod chovných psů
200,-Kč
400,-Kč
Kondiční předvedení fen
200,-Kč
400,-Kč
Platba poplatků:
Poplatky poukazujte na účet u FIO banky číslo účtu 24 00 18 57 28/ 2010. Variabilní symbol 01062020
(zpráva pro příjemce: příjmení majitele).
Přihlášky:
1) Formuláře přihlášek:
Přihláška na výstavu a soutěže (5.6.2021)
Přihláška na chovatelské akce (6.6.2021)
Přihláška na ubytování - ne
Přihlášky lze stáhnout na http://www.airedale.cz/ rubrika Akce klubu v roce 2021.
2) Přihlášky je možné podat v písemné formě zasláním na adresu: ing. Renata Hejčová, Barvičova
19/21, 602 00 Brno, tel.+420 728 622 976 nebo v elektronické podobě na adresu
renata.hejcova@seznam.cz
3) Uzávěrka přihlášek je 25 .května 2021, na později došlé přihlášky nebude brán zřetel!
INFORMACE:
1) Informace podává a zaslání i přijímání formulářů přihlášek vyřizuje: ing. Renata Hejčová,
Barvičova 19/21, 602 00 Brno, tel.+420 728 622 976, renata.hejcova@seznam.cz
2) Aktuální a operativní informace jsou uváděny na http://www.airedale.cz/ rubrika AKTUALITY
3) Ubytování v areálu MSKS si zajišťuje každý účastník sám v předstihu min. 14 dní. Správce areálu
Jana Jašková, tel. +420 602 786 005, email: mskszbraslav@email.cz.
4) Více informací na stránkách MSKS: http://www.msks.cz/24826-areal-zbraslav.

