Klubová výstava
šarplaninců, krašských ovčáků a tornjaků
18. 5. 2019 - Litoměřice

Třída / Class:









Třída štěňat / Baby class
Třída dorostu / Puppy class
Třída mladých / Junior class
Mezitřída / Intermediate class
Třída otevřená / Open class
Třída vítězů / Winner class *)
Třída veteránů / Veteran class
Třída čestná**)

(4-6 měsíců/months)
(6-9 měsíců/months)
(9-18 měsíců/months)
(15-24 měsíců/months)
(od/from 15 měsíců/months)
(od/from 15 m.)
(od/from 8 let/years)
(od/from 15 m.)

*) Pro zařazení psa/feny do třídy vítězů je třeba s přihláškou psa doložit kopii diplomu národního šampióna některé z členských
zemí FCI, ČMKU Šampióna, Interchampiona CIB, Národního vítěze, Klubového vítěze nebo Vítěze speciální výstavy.
**) Pro zařazení psa/feny do třídy čestné je třeba s přihláškou psa doložit kopii 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. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout
do žádných soutěží v rámci plemene (CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Krajský vítěz, Oblastní vítěz)

Pes / Dog:
Plemeno:
Breed:
Female
Jméno psa a chovatelská stanice:
Name og the Dog and Kennel name:
Datum narození:
Date of birth:
Jméno otce:
Sire Name:

Pohlaví:
Sex:

Jméno matky:
Dam Name:

 Pes / Male
 Fena /

Číslo zápisu:
Reg.numer:

Chovatel / Breeders:
Jméno a příjmení:
Name and Surname::

Majitel / Owner:
Jméno a příjmení:
Name and Surname:
Ulice:
Street:
PSČ:
ZIP:
Telefon:
Phone:
Spolumajitel:
Co-owner:

Město:
City:

Země:
Country:
E-mail:

Platba / Payment:
Částka:
Amount:

Měna:
Currency:

 Bank.převodem / By bank transfer
 Složenkou / Postal money order

Datum platby:
Payment date:
Číslo účtu:
Account number:

Variabilní symbol:
Variable symbol:
Připojte fotokopii dokladu platby. / Attach a copy of proof of payment.
Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se
psem nezúčastní.
It iscompulsory for each exhibitor to pay the entry fees even if he doesn´t show up
with his dog.

Datum / Date:

.

Podpis / Signature:

Prohlašuji, že jsou mi známa
ustanovení výstavního řádu ČMKU,
FCI a propozic pořadatele a že se jim
podrobuji. Souhlasím s uvedením své
adresy v katalogu výstavy.
The submision of the entry form shall
be regarded as the exhibitor´s
declaration stating, he/she knows
exhibition terms show regulations and
will observe them.

