

BEAUCERON KLUB ČESKÉ REPUBLIKY

vás zve na / lädt Sie / invite you to

Klubovou výstavu  Beauceronů v ČR
                  Beauceron Klubausstellung in Tschechische Republic
 Klub Show of Beaucerons in Czech Republic

28. 4. 2012 – NOVÁ ŽIVOHOŠŤ



UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / Abschluss der Anmeldungen / Registration Deadlines:

1. uzávěrka / I. Anmeldeschluss / 1st deadline:		2. 4.2012
2. uzávěrka / II. Anmeldeschluss / 2nd deadline:           16. 4.2012

KONTAKTNÍ ADRESA / Kontaktadresse / CONTACT ADDRESS:

Vedoucí akce : Dagmar Černá, Čekanovská 1826, 190 16  Praha 9, Czech Republic,

Prihlašky posílejte na : Martina Černá, Slepá 419, 252 45 Zvole u Prahy,
Nebo na e-mail: KVZivohost2012@seznam.cz

PROGRAM/PROGRAMM/PROGRAM

8.00 – 9.15     Přejímka psů/Übername der Hunde/Dogs admission
9.30– 15.00    Posuzování /Richten/Judging
15.30 – 16.30 Soutěže/Wettbewerbe/Final competitions

Uvedený čas posuzování je pouze informativní.

POPLATKY / MELDEGEBÜHREN / ENTRY FEES:


1. uzávěrka
I. Anmeldeschluss
1st deadline
2. uzávěrka
II. Anmeldeschluss
2nd deadline
první pes / ersten Hund / first dog
500 Kč
650 Kč
druhý a další pes / weiteren Hund / 2nd and further dogs
400 Kč
500 Kč
ídorost, čestná /  Jüngsten, / baby, 
200 Kč
300 Kč
štěně / Welpen / puppy,  soutěže / wettbewerbe / competitions
100 Kč
200 Kč
Veterán/Veteran
0Kč
0 Kč

číslo účtu / Konto Nr. / Bank account Nr.: 1429363001 / 5500
banka / Bank:  Raiffeisen BANK, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, CZ
název a adresa /Name und Adresse / name and address: Beauceron klub ČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
- tato adresa je pouze sídlo organizace. Nepoužívejte ji pro zasílání přihlášek.
variab. symbol: 09
Důrazně žádáme členy Beauceron klubu ČR aby jako specifický symbol uváděli své členské číslo!!!
Platby z ČR poukazujte VÝHRADNĚ poštovní poukázkou  typu „A“, nebo převodem z účtu na účet. 

Platba na místě je ve výši částky za 2. uzávěrky. Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Při přihlášení více psů nemůže být za prvního psa považován pes řazený ve třídě dorostu, puppy nebo veteránů. 

Bei Zahlung in d. Ausstelungsplatz sie müssen Meldebühr in 2.Termin. Unterscheidung der Zahlungen für den 1. und 2. Abschluss richtet sich nach dem Poststempel auf dem Umschlag mit der Anmeldung. Bei Anmeldung von 2, oder mehreren Hunden eines Inhabers, wird der als Welpen, Nachwuchs, oder Veteran gemeldete Hund immer als zweiter Hund betrachtet. Der Aussteller verpflichtet sich um die Ausstellungsgebühr auch im Fall der usstellungsnichtteilnahme bezahlen.

If you pay on the show, you will pay the payment of 2nd deadline. For distinguishing the 1st deadline and 2nd deadline payments, the date of the postal stamp on the envelope with the application form is decisive. When applying two or more dogs of the same owner, the first dog should not be the one belonging to the Baby class, Puppy class or Veteran class. The exhibitor is bound to pay the entry fee even if he does not come to the show.


Tituly / Titeln / Titles:

CAJC ČR; CAC ČR; Res. CAC ČR; KV– Vítěz klubové výstavy / Klubausstellung Sieger / Winner of Clubl exhibition; BOJ - Nejlepší mladý, BOV- Nejlepší veterán, Best of Breed – BOB

Vítěz plemene (BOB)
Do soutěže nastupují Nejlepší mladý plemene, Klubový vítěz pes, Klubový vítěz fena a Nejlepší veterán plemene.
Klubový vítěz 2012 (pes a fena)
Do soutěže nastupují jedinci s uděleným titulem CAC (ze tříd: mezitřídy,
otevřené, pracovní a vítězů), psi a feny zvlášť.

Nejlepší mladý plemene (BOJ)
Do soutěže nastupují jedinci, kterým byl zadán titul CAJC, zadává se psovi nebo feně.
Nejlepší veterán (BOV)
Do soutěže nastupují jedinci, kterým byla zadána známka V1 ve třídě veteránů, zadává se psovi nebo feně.


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
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 odmítnout přijetí přihlášky, ale důvody nesmí být v rozporu s platnými řády ČMKU a musí být vystavovateli sděleny. A výstavě nebudou posouzeni  háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. 



ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Der Ausstellungsveranstalter ist werder für die von dem Hund oder von dem Aussteller verursachten Schaden, noch für Tod oder für Verlust des Hunds verantwortlich. Das freie Umherlaufen von Hunden ist verboten. Bissige Hunde müssen einen Maulkorb haben. Der Ausstellungsausschuss kann die Anmeldungsannahme verweigern, aber die Gründe dafür dürfen nicht in Widerspruch zu den gültigen Ordnungen von ČMKU stehen und müssen dem Aussteller mitgeteit werden. An der Ausstellung dürfen nicht teilnehmen: lodernde Hündinnen, weit trächtige Hündinnen, stillende Hündennen, alle Enzelwesen, die operiert wurden, um die Fehler des Äussres von Hund zu beseitigen, Hunde mit kupierten Ohren. Wenn es in Propositionen nicht anders angeführt wird, gelten die Bestimmungen von der Internationalen Ausstellungsordnung FCI und von der Ausstellungsordnung ČMKU. Im Falle, dass die Ausstellung aus objektiven Gründen nicht stattfinden würde, die Gebühre zur Begleichung der entstandenen Kosten verwendet. Der Aussteller ist verpflichtet, die Ausstellungsgebühren zu bezahlen, auch wenn er mit seinem Hund an der Ausstellung nicht teilnimmt.

GENERAL TERMS
The organizer is not responsible for damages caused by a dog or an exhibitor. The organizer is not responsible for eath loss of a dog.  Free movement of dogs is not allowed. Snappy dogs must have be muzzled. The show commission is allowed to refuse to accept an entry form but the reasons must not be of phase with ČMKU terms, and reason must be told to the exhibitor. Bitches on heat, bitches big with young, nursing bitches, animals with surgical removal of a defect of an exterior of a dog, crop-eared dogs are shut out from the exhibition. In the case the exhibition is cancelled for reasons not caused by the organizer, the entry frees will be used to cover the expenses of the organizer. The exhibitor is obligated to pay registration costs even if he/she does not participate in the exhibition, whatever the reason for his/her absence is.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem, nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady. Psi musí být v imunitě proti vzteklině (ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok). Psi ze zahraničí musí být doprovázeni platným pasem – PET PASSPORT.

VETERINÄRBESTIMMUNGEN
Die aus der Tschechischen Republik stammenden Hunde müssen den gültigen Impfschein, oder den gültigen Passport fü kleine Tiere haben. Hunde, die aus den EULändern oder aus den Dritten Ländern stammen, müssen die Bedingungen des Europáischen Parlaments und der Rat erfüllen. Die Hende müssen in Immunität gegen Hundswut sein (nicht kürzer als 30 Tage und nicht älter als 1 Jahr). Die Hunde aus Ausland müssen den gültigen PET PASSPORT haben.

VETERINARY REGULATIONS
Dogs from EU and the third countries must coply with regulations given by EU. Dogs must be immune from rabies (not shorter than 30 days and not older than 1 year). Every dog must have a valid PET PASSPORT


Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Fotokopie nevracíme.
Für die falsch ausgefüllte Anmeldung ist der Veranstalter nicht verantwortlich. Die Fotokopie geben wir nicht zurück.
The organizer is not responsible for a wrongly entry form. Photocopies are not given back.



DelegovanÝ rozhodčí / Vorschlag der Schiedsrichter / Delegation of judges


Psi + Feny/ Rüden + Hündin /Dogs + Bitches		Helena Dvořáková (Česká Republika)

Memoriál ivanky vajglové
Proběhne 10. jubilejní ročník Memoriálu Ivanky Vajglové. Jedná se o přehlídku všech harlekýnů a vyhlášení nejkrásnějšího beaucerona této barvy. 


Klubová výstava Beauceronů v ČR
Beauceron Klubausstellung in Tschechische Republic
Club Show of Beaucerons in Czech Republic

28. 4. 2012 – NOVÁ ŽIVOHOŠŤ
PŘIHLÁŠKA / ANMELDENSCHEIN / ENTRYFORM


UZÁVĚRKA / ANMELDESCHLUSS / CLOSE:      *I.    2. 4. 2012		II.    16. 4. 2012

* Barva / Farbe / Color			
1. černá s pál. /schwartz mit brand / black and tan 
2.  harlekýn / Harlekin / Harlequin

* Pohlaví / Geschlecht / sex
1  pes / Rüde / dog
2   fena / Hündin / bitch

* Třída / Klasse / Classe
1. štěňat / Welpen / puppy  (4-6 měs./Months)
2. dorostu / Jüngsten / baby  (6-9 měs./ Months)
3. mladých / Jugend / junior (9-18 měs. / Months)
4. mezitřída / Zwischenkl. / intermediate (od/von/from  15 měs./Months)
5. otevřená / Offene / open  (od/von/from  15 měs./Months)
6. pracovní / Gebrauchs. / working  (od/von/from  15 měs./Months)
7. vítězů / Siegers / Winners  (od/von/from  15 měs./Months) 
8. veteránů / Veteran / veteran  (od/von/from  8 let/Yahre/years)

Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd nejméně 1 den před výstavním dnem. / Die Hunde müssen mindestens ein Tag vor IHA rechte Alter für seine Klasse haben. / The dogs must have the righ age min. 1 day before the show.


Jméno psa a název chovat. stanice:  
Name des Hundes / Name of the dog 
Zkratka pl. knihy, č. záp. 						Dat. nar., Wufrtag
Abkürzung des Stamm., Nr., Reg. No.					Date of birth      
U importovaných psů původní čís. a zkratka pl. knihy:
Importierte Hunde Original Zuchtbuch u. Nr.:
Imported dogs original reg. Nr.:               

Tituly / Titel / Titles				                Zkoušky / Prüfungen / Exams:	

Otec / Vater / Sire       

Matka / Mutter / Dam   

Chovatel / Züchter / Breeder                  
                    příjmení / Name / surname 			jméno / Vorname / name

Majitel / Eigentümer / Owner                    
                    příjmení / Name / surname 			jméno / Vorname / name

Ulice / Strasse / Street          

Místo / Wohnort / Place         

PSČ / PLZ / Post Code 				Země / Land / Country  ČR

E-mail: 							Telefon: 

K přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa. Prosím, pište strojem nebo hůlkovým písmem. / Bitte, deutlich schreiben. Bei der Anmeldung muss die Fotokopie der Ahnentafel beigelegt sein. / Please, write legible! It is necessary to enclose the copie of Pedigree.

* Vhodné zakroužkujte - Betreffendes einkreisen - Convenient indicate.

SOUTĚŽE - WETTBEWERBE - COMPETITIONS

DÍTĚ A PES / KIND UND HUNT / CHILD AND DOG

Jméno dítěte / Name d. Kindes / Name of child 						Věk / Alter / Age 

NEJHEZČÍ PÁR / SCHÖNSTE HUNDEPAAR / BEST COUPLE

Pes / Rüde / Dog

Fena / Hündin / Bitch  

Majitel / Eigentümer / Owner 

CHOVATELSKÁ SKUPINA / ZUCHTERGRUPPE / KENNEL

Chov. stanice / Zwingername / Kennel : 

Chovatel / Züchter / Breeder: 

NEJLEPŠÍ VRH  / BESTE WURF / BEST LITTER
Chov. stanice / Zwingername / Kennel :                                                       Vrh/Wurf/Liter:

Chovatel / Züchter / Breeder: 

NEJLEPŠÍ HANDLER  / BESTE HANDLER / BEST HANDLER
Jméno handlera/ Name d. handler/ Name of handler 						 


Nejhezčí pár psů – pro fenu a psa stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů uvedených v průkazu původu.
Chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince stejného plemene, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.
Nejlepší vrh—pro nejméně 4 jedince ze stejného vrhu , pocházející od jednoho chovatele, kteří byli na výstavě posouzeni.
Das schönste Hundepaar - Für den Hund und Hündin gleicher Rasse die an der Ausstellung teilnehmen und einen Inhaber, oder Mitinhaber besitzen. Das Mitinhaberrecht muss mittels Eintragung im Abstammungszeugnis bewiesen werden.
Die beste Züchtergruppe - für mindestens 3 Einzelwesen der gleichen Rasse, die von einem Züchter stammen und mindestens von 2 verschiedenen Vätern, oder Müttern abstammen und wurden auf der Ausstellung beurteilt.
Best Couple – a male and a female of the same breed and variety owned by one person.
Best Kennel – minimum three individuals of the same breed and variety, which have been judged at the show, which come from the same kennel and which have at least two different fathers or mothers.

Pro každého psa nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce musí být přiložena kopie průkazu původu – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu; certifikát o zkouškách nebo kopii šampionátu při zařazování psa do tř. pracovní, vítězů.
Jeden Hund auf seinem eingenen formular anmelden! Zu jedem anmeldungsformular die kopie der Ahnentafel des Hundes beilegen, für die arbeits und siegerklasse die Kopie des Berechtigungsnachweisess. Fill in an different entry form for each dog!
Enclose a photocopy of the pedigree, for winner and working class a proof of entitlement.
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. / Ich erkläre hiermit, dass mir die Bedingungen der Proposition bekannt sind und dass ich mich diesen unterziehe, der engemeldete und hat nicht kupierten Ohren. / I declare that i know proposition, that i give in to it and the dog has not cropped ears.





Datum 
Podpis majitele / Unterschrift des Eingentümers / Signature the owner




Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků! 
Im Fall den Abwesenheit wird die Meldegebühr nicht zurückgegeben! 
In case of absence from show the fees will not be given back!
Přihlášky zasílejte na adresu: / Den ausgefüllte Anmeldeschein schicken Sie eingeschrieben an angeführte Adresse: / Please send the completed entryforms to this address:

Martina Černá, Slepá 419, 252 45 Zvole u Prahy  

Nebo e-mailem / oder nach e-mail /or by e-mail: KVZivohost2012@seznam.cz












Místo pro nalepení fotokopie dokladu o zaplacení.
Dem Meldungsformular die Kopie der Geldüberweisung beilegen.
A payment confirmation must be ancloset to an entry form.
Ubytování na Nové Živohošti si zarezervujte přímo u majitelky kempu:
Juniorcamp Tobogán, Nová Živohošť 98, 257 56 Neveklov,
Telefon: 317 791 182, Mobil: 603 429 190, Fax: 317 791 236, E-mail: juniorcamp@zivohost.cz
Internet: www.zivohost.cz

Jak se na výstavu dostanete?
How can you get to the show?

Nejjednodušší cesta z Prahy vede po dálnici D1 směrem na Brno, na 21. kilometru odbočíte 
směrem na České Budějovice a Benešov. Za Benešovem odbočíte doprava směrem na Neveklov. Za Neveklovem, odbočíte opět doprava a potom pojedete stále rovně. 
 
GPS souřadnice: 49°45'2.55"N; 14°24'33.47"E

The easiest way from Prague is on highway D1 towards to Brno, on 21st kilometer turn towards to Ceske Budejovice and Benesov. After passing Benesov, turn right towards to Neveklov. After passing Neveklov turn right again and then go still straight. 

GPS: 49°45'2.55"N; 14°24'33.47"E





