Uzávěrka
1./ 15. 8. 18

2./ 28. 8. 18

Klubová výstava Yorkshire a Boston terrierů
Mladá Boleslav, 15. září 2018

Plemeno: …………………………………………..………
Třída:

baby
dorostu
(4-6 měs.)
(6-9 měs.)
mimo konkurenci veteránů
(bez omezení)
(od 8 let)

Pohlaví:

mladých
(9-18 měs.)

pes

fena

mezitřída
otevřená
vítězů
(15-24 měs.) (od 15 měs.) (od 15 měs.)

Jméno psa/feny: ……………………………..…………………….

Chovatelská stanice: …………………………..……………

Číslo zápisu: …………….……………..............................................

Datum narození: ……………………………………………...

Otec: …………………………………...………………………………..

Číslo zápisu: ……………………………………………………

Matka: ………………………………………………….………………

Číslo zápisu: ……………………………………………………

Chovatel: ……………………………………………………………..
Majitel (včetně adresy a PSČ): …………………………………………………………………………………………………………….
E-mail (čitelně)………………………………………………….…

Tel: …………………………………………..

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a svým podpisem se zavazuji je dodržovat.
Současně prohlašuji, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a k přihlášce jsem doložil
kopie dokladů o dosažených titulech (platí jen pro třídu vítězů). Souhlasím se zveřejněním jména
a adresy v katalogu.

Rozpis plateb:
Za prvního psa
Za druhého a dalšího psa
Za psa ve třídě baby a mimo konkurenci
Za psa ve třídě dorostu a veteránů
Za soutěže Nejkrásnější pár
Chovatelská skupina
Mladý vystavovatel
Zde nalepte ústřižek
zaplacené stvrzenky

Obědy (100 Kč,- Kč záloha na 1 oběd)
Celkem
V ……………….. dne ……… Podpis majitele ………………
Přihlášky zasílejte výhradně na tomto tiskopisu nebo se přihlaste
elektronicky přes Dogoffice.

Spolu s přihláškou zašlete kopii Průkazu původu a do třídy vítězů zašlete ještě kopie dokladů
o dosažených titulech.
Výstavní výbor si vyhrazuje právo přeřadit jedince do jiné třídy v případě, že nesplňuje
podmínky pro zařazení do příslušné třídy, do které ho majitel přihlásil.

Přihlašuji se do soutěží:
Nejlepší pár:
Plemeno: …………………………………………………………………………………….
Pes: …………………………………………………………………………………………….
Fena: …………………………………………………………………………………….…….
Účastní se pes a fena téhož plemene, kteří byli na výstavě posouzeni. Musí být v majetku jednoho
majitele nebo spolumajitele. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu.

Nejlepší chovatelská skupina:
Chovatelská stanice: ………………………………………………………..…..………
Jméno psa – feny:

Majitel:

1.

……………………………….………………..

………………………………..………..…..

2.

…………………………………………………

…………………………...…………..…….

3.

……………………………………….………..

………………………………….........…….

4.

…………………………………………………

…………………………………………..…

Chovatelská skupina: nejméně tři jedinci téhož plemene, kteří byli na výstavě posouzeni. Jedinci
nemusí být ve vlastnictví chovatele, musí však pocházet z jedné chovatelské stanice a ze dvou
různých matek nebo otců.

Soutěž Mladý vystavovatel:
Jméno dítěte: ……………………………………………………
Datum narození ………………………..…. Kategorie: ………………
Jméno dítěte: …………………....................................................
Datum narození: …………………………. Kategorie: ………………
Mladý vystavovatel ve věku 3 – 17 let soutěží se psem plemene yorkshire nebo boston teriér. Pes
musí být zapsán v plemenné knize a nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvedení psa a
ne jeho kvalita.
Mladí vystavovatelé nastupují ve třech kategoriích: 1. kategorie: 3 – 9 let,
2. kategorie: 10 – 13 let,
3. kategorie: 14 – 17 let.

Oběd
Výstavní výbor zajistí pro vystavovatele oběd na výstavišti. Protože potřebuje vědět přesný
počet zájemců, bude na tyto obědy vybírána záloha 100 Kč za jeden oběd. Tuto částku
poukazujte společně s výstavním poplatkem. Zbytek ceny (dle kalkulace dodavatele) bude
vybírán při předávání stravenek.

