Speciální výstava Fila Brasileiro
8. 9. 2018 ZKO Kolin – Sendrazice

Rozhod í: Alexandre Bacci Acunha (BR)
PROGRAM:

8 00 - 9 30 p ejímka ps
9 45 - 12 00 posuzování v kruzích
12 00 - 13 30 p estávka
13 30 - 16 00 posuzování v kruzích
16 00 - 16 30 sout že
16 30 - 17 00 zkouška povahy
17 10 - 18 00 slavnostní p edávání cen

I. UZÁV RKA P IHLÁŠEK: 12. 8. 2018
II. UZÁV RKA P IHLÁŠEK: 26. 8. 2018
P ihlášky, informace: FILA BRASILEIRO CLUB CZ
Hana Van ková
Krou ová 38
270 54 evni ov
e-mail: vystava@filabrasileiroclub.cz
telefon: 724 223 039
on-line p ihlášky na: www.filabrasileiroclub.cz
T ídy:
Rozd lení do t íd podle výstavního ádu MKU (jsou uvedeny na p ihlášce). Pro za azení do t ídy je rozhodující v k
psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstav ), ostatní podmínky musí být spln ny v den podání
p ihlášky.

Tituly:
CAJC, BOJ, CAC- R, Res.CAC- R, BOJ, Vít z Speciální výstavy, BOV, BOB, BOS, Nejlepší št n , Nejlepší
dorost, Nejhez í pár ps , Nejhez í chovatelská skupina. Ud lení titul není nárokové.
Pro získání titul
eský Junior šampion, eský Veterán šampion, eský šampion, platí vydaná ustanovení
MKU.

Všeobecná ustanovení:
Výstava je p ístupná ps m i fenám plemene Fila Brasileiro – Brazilská fila zapsaných v plemenných knihách
uznaných FCI, kte í dosáhli v den výstavy požadovaného v ku pro za azení do t ídy. Po adatel výstavy nezodpovídá
za škody zp sobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání ps není dovoleno.
Kousaví psi musí být opat eni náhubkem. Po adatel výstavy je oprávn n odmítnout p ijetí p ihlášky, ale musí o tom
vystavovatele informovat. Z výstavy se vylu ují háravé feny, feny ve vyšším stupni b ezosti, kojící feny a jedinci s
operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstran ní vady v exteriéru psa, psi s kupírovanýma ušima
nemohou být rovn ž na výstavu p ijati. Zm ny exteriéru psa provád né nadm rným lakováním, tónováním srsti a
základní úpravou trimováním s dlouhodobým vyvazováním ps na stolech jsou zakázány. Majitelé ps , jsou povinni
se zú astnit se svými psy záv re ného p edávání cen, jinak ztrácí nárok na ceny.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Výstavního ádu MKU. V p ípad , že by se výstava
nekonala z objektivních p í in, budou poplatky použity k uhrazení náklad výstavy. Vod ní št at mladších 4 m síc
a jejich prodej na výstav je zakázán.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhod ího není p ípustný. Protestovat lze pouze z formálních d vod porušení výstavních
p edpis a propozic. Protest musí být podán písemn , sou asn se složením jistiny 1000 K , pouze v pr b hu výstavy.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prosp ch po adatele výstavy.

Sout že:
- Nejhez í pár ps - pro fenu a psa v majetku jednoho majitele, nebo majitel uvedených v PP psa

- Chovatelská skupina - pro nejmén 3 jedince a nejvíce 5 jedinc pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou
r zných otc nebo matek, kte í byli na výstav posouzeni.

Doklady k ú asti na výstav :
- vstupní list
- pr kaz p vodu psa
- Pet Passport nebo o kovací pr kaz s platným o kováním proti vzteklin

Pokyny pro vypl ování p ihlášek
P ihlášky se vypl ují psacím strojem nebo h lkovým písmem. Ne itelné p ihlášky nebudou p ijaty. Za nesprávn
vypln nou p ihlášku nebere po adatel odpov dnost. Pokud nebude k p ihlášce p ipojena fotokopie dokladu o tom, že
pes má zkoušku z výkonu (certifikát) nebo je šampion, Národní vít z, Klubový vít z, Vít z speciální výstavy,
Evropský vít z nebo Sv tový vít z bude za azen do t ídy otev ené. Fotokopie nevracíme.

Na p ihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude p ihláška
p ijata. Pes m že být p ihlášen pouze do jedné t ídy. P e azování ps po uzáv rce není možné. P ijetí psa na výstavu
bude potvrzeno 7 dní p ed výstavou emailem P ijetím p ihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního
ádu MKU a propozic. Vystavovatel souhlasí se zve ejn ním své adresy v katalogu výstavy.

VÝSTAVNÍ POPLATKY (v K ) íslo ú tu: 213004048/0300, variabilní symbol: 007
pro leny FBC: I. uzáv rka II. uzáv rka
za prvního psa
500,600,v etn katalogu
za každého
400,500,dalšího psa
št ata, dorost,
300,400,veterán
sout že
200,300,zkouška povahy
250,300,-

pro ne leny FBC: I. uzáv rka II. uzáv rka
za prvního psa
650,750,v etn katalogu
za každého
500,600,dalšího psa
št ata, dorost,
300,400,veterán
sout že
250,350,zkouška povahy
300,350,-

P ihlášky s potvrzením o zaplacení výstavních poplatk zasílejte poštou na adresu:

FBC - Hana Van ková
Krou ová 38
270 54 evni ov

D ležité upozorn ní:
K p ihlášce psa na výstavu je nutno p iložit oboustrannou kopii pr kazu p vodu - platí pro všechny psy p ihlášené na
výstavu, certifikát pro t ídu pracovní nebo kopii šampionátu, Národního vít ze, Klubového vít ze, Vít ze speciální
výstavy, Evropského vít ze i Sv tového vít ze pro t ídu vít z !

Cena soukromé inzerce p i 2. uzáv rce je o 200,-K vyšší!
Soukromá inzerce v katalogu k 1. uzáv rce
pro leny FBC: 1 A5 strana 250,- K

Soukromá inzerce v katalogu k 1. uzáv rce
pro ne leny FBC: 1 A5 strana 500 K

Cena firemní inzerce p i 2. uzáv rce je o 200,-K vyšší!
Firemní inzerce v katalogu k 1. uzáv rce
pro leny FBC: 1 A5 strana 500 K

Generálním sponzorem této výstavy je:

Velkobchod SALA
Borek u St. Boleslavi 40
277 14 D ísy

www.salac.cz

Firemní inzerce v katalogu k 1. uzáv rce
pro ne leny FBC: 1 A5 strana 1000 K

