Českomoravská kynologická unie
Retriever klub CZ
pořádají dne 30. května 2015

VI. ročník DNE RETRIEVER KLUBU CZ
v jehož rámci se koná v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ

SOUTĚŽ O KLUBOVÉHO ŠAMPIONA ŠAMPIONŮ RK CZ 2015
I. uzávěrka přihlášek: 30.3.2015
II. uzávěrka přihlášek: 27.4.2015
III. uzávěrka přihlášek: 11.5.2015 – pouze on-line přihlášky
Přihlášky on-line prostřednictvím systému DOGOFFICE: www.dogoffice.cz
(na váš email musí přijít potvrzovací zpráva, jinak přihláška neproběhla!)
nebo poštou doporučeně na adresu:
Ivana Rindošová, Kurzova 2225/10, 155 00 Praha 5
Web: www.retriever-show.cz
Email: vystava@retriever-show.cz
Tel.: +420 777 244 574, +420 603 456 985
SBOR ROZHODČÍCH
Mrs. Alison Scutcher (GB)
Mrs. Marianne Skott Jespersen (DK)
Mrs. Rikke Borring (DK)
Mrs. Pamela Stanley (GB)
Mr. Bjarne Sorensen (N)
VÝSTAVNÍ VÝBOR
Ředitelka: Mgr. Ivana Rindošová
Členové výboru: Jana Lásková, Kateřina Vernerová
Souběžně konaná Klubová výstava retrieverů RK CZ a také doprovodný program
Dne Retriever klubu CZ budou probíhat zároveň se soutěží o Klubového šampiona
šampionů RK CZ. Program celého dne je koncipován tak, aby se účastníci soutěže
o Klubového šampiona šampionů mohli účastnit i souběžně konané výstavy.
Bližší informace o souběžně konané Klubové výstavě retrieverů RK CZ jsou uvedeny
v samostatných propozicích k této akci. Přihlašování na obě akce probíhá odděleně,
a to přes systém www.dogoffice.cz, popř. doporučeně zaslanou písemnou přihláškou.

POPIS SOUTĚŽE KLUBOVÝ ŠAMPION ŠAMPIONŮ RK CZ
Soutěž Klubový šampion šampionů je přístupná psům i fenám všech plemen retrieverů v majetku
členů a čekatelů RK CZ, kterým byl udělen titul Junior šampion, Šampion krásy, Šampion práce,
Dual šampion, Veterán šampion nebo Interšampion (hlásí se do kategorie Šampion krásy). Na rozdíl
od běžné výstavy na této soutěži nejsou zadávány tituly FCI, uznávané ČMKU jednotlivým vítězům tříd.
Jde o přehlídku nejúspěšnějších jedinců na poli výstavním i pracovním. Výše uvedené tituly jsou prestižním
oceněním klubu. V katalogu výstavy budou prezentovány dosažené výsledky účastníků této soutěže.
Každý přihlášený pes smí být přihlášen jen do jedné kategorie. Soutěž má 3 kola, v 1. kole vyberou
rozhodčí vítěze kategorie – pro každé plemeno jak psa, tak fenu, kteří postupují do druhého kola.
Ve druhém kole vyberou rozhodčí nejlepšího jedince přihlašované kategorie, tedy Junior šampiona
krásy, Šampiona krásy, Šampiona práce, Dual šampiona a Veterán šampiona RK CZ. Tito se pak
ve 3. kole utkají o celkového vítěze a nositele titulu Klubový šampion šampionů RK CZ 2015.
PROGRAM DNE
07.30 - 08.45 přejímka psů na výstavišti
08.45
slavnostní zahájení
09.00 - 16.30 Klubová výstava retrieverů RK CZ
Klubový Šampion šampionů RK CZ
16.30
Uvedené časy jsou orientační.
KATEGORIE
Junior šampion (diplom udělen v letech 2014 – 2015)
Šampion krásy (včetně Interšampionů)
Šampion práce
Dual šampion
Veterán šampion
OCENĚNÍ
Klubový junior šampion krásy RK CZ 2015
Klubový šampion krásy RK CZ 2015
Klubový šampion práce RK CZ 2015
Klubový dual šampion RK CZ 2015
Klubový veterán šampion RK CZ 2015
Klubový šampion šampionů RK CZ 2015
Výběr vítězů soutěže o Klubového šampiona šampionů 2015 provede sbor pozvaných rozhodčích,
posuzujících souběžnou Klubovou výstavu retrieverů RK CZ. Organizátoři si vyhrazují právo určit
rozhodčího na výběr nejlepšího jedince v daných kategoriích u jednotlivých plemen.

Poplatky za soutěž

I. a II. uzávěrka 27.4. III. uzávěrka 11.5.

Za prvního psa včetně katalogu

350 Kč

400 Kč

Každý další pes stejného majitele dle zápisu v PP

300 Kč

350 Kč

Psi musejí být přihlášeni prostřednictvím přihlášky nejpozději do data III. uzávěrky, tj. 11.5.2015.
Přihlášení na místě není možné. Poplatek je nutno uhradit složenkou nebo bankovním převodem.
Bankovní spojení: 2100706253/2010, spec.symbol: 312015, var.symbol: číslo telefonu
v devítimístném tvaru bez mezer (např. 603xxxxxx). Do zprávy příjemci napište jméno
vystavovatele a členské číslo. Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce.
Přihlášky prosím zasílejte elektronicky nebo doporučeně do data uzávěrky včetně přiložené kopie
dokladu o provedené platbě. U přihlášky zaslané poštou rozhoduje datum odeslání na obálce.
Neuhrazené přihlášky nebudou přijaty.
DOKLADY NUTNÉ PRO ZAŘAZENÍ PSA DO SOUTĚŽE
Přihláška s potvrzením o úhradě poplatku
Kopie průkazu původu (oboustranná)
Kopie přiznaného šampionátu (k zařazení do správné kategorie)
Bez všech těchto náležitostí nemůže být Vaše přihláška přijata.
DOKLADY NEZBYTNÉ PRO ÚČAST V SOUTĚŽI
Originál průkazu původu
Platný očkovací průkaz
Potvrzení o přijetí psa do soutěže (vstupní list obdrží každý vystavovatel cca 7 dní před konáním)
CENA INZERCE V KATALOGU VÝSTAVY
Pro jednotlivce (ČB tisk)
Pro firmy (ČB tisk)

500 Kč za stranu A5

250 Kč za ½ strany A5

1000 Kč za stranu A5

500 Kč za ½ strany A5

Inzerci je nutno přihlásit nejpozději do 27.4.2015 a zpracované inzeráty je nutno dodat v potřebných
datech v elektronické podobě nejpozději do 11.5.2015. Bližší informace a podmínky získáte u organizátorů.
VSTUPNÉ NA VÝSTAVIŠTĚ
Pro veřejnost od 15 do 65 let: 50,-Kč.
Volný vstup na výstaviště má jedna osoba doprovázející psa nebo fenu, řádně do této soutěže přihlášené,
handicapovaní občané, senioři od 65 let, děti a mládež mladší 15 let.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. Psi musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz
s platnou vakcinací proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1 písm. f veterinárního zákona. Psi z členských
zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003
ze dne 26.5.2003. Po celou dobu konání akce je majitel povinnen zabezpečit své psy tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému napadení nebo poranění osob.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Z účasti 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. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní
dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti

zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo
ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem během akce. Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby,
nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstaviště
vyloučeni bez nároku vrácení výstavních poplatků. Chybné zařazení vystavovaného psa do kategorie
musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem předem, nejpozději ve výstavní kanceláři
do 8.45 hod. Přijetí přihlášky bude potvrzeno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání
důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel do soutěže přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa
vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a se
zveřejněním výstavního posudku včetně ocenění.
DOPROVODNÝ PROGRAM
Během dne budou probíhat prezentace sponzorů a ukázka práce asistenčních psů.
13.00 – 13.30 Vyhlášení Psa/feny roku 2014
16.30 Volba Klubového šampiona šampionů RK CZ 2015
Časové údaje jsou orientační a závisí na počtu přihlášených psů.
Výstava a doprovodný program Dne Retriever klubu CZ budou probíhat souběžně, ale program celého
dne je koncipován tak, aby se účastníci výstavy mohli zúčastnit i volby Klubového šampiona šampionů.
Na souběžnou Klubovou výstavu retrieverů RK CZ (KV, CAC) se přihlašujte nejpozději do 11.5.2015
samostatnou přihláškou na takto označenou akci přes systém DOGOFFICE: www.dogoffice.cz,
popř. písemnou přihláškou, zaslanou doporučeně na adresu:
Ivana Rindošová, Kurzova 2225/10, 155 00 Praha 5
Bližší informace o této výstavě jsou uvedeny v samostatných propozicích k této akci.
Těšíme se na společně strávený pěkný den a Vaši hojnou účast.
Za výstavní výbor
Jana Lásková
Mgr. Ivana Rindošová

