PROPOZICE
Cane Corso klub Česká republika
Pořádá v sobotu 11. 1. 2020
KLUBOVOU VÝSTAVU
Ve výstavním areálu BVV Brno
Od 13:00 hod.
ROZHODČÍ: Lenka Fairaislová
Pořadatel si vyhrazuje právo změny dle počtu přihlášených psů
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÝSTAVU
Přihlašování je možné výhradně přes portál www.dogoffice.cz
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 22. 12. 2019
TŘÍDY:
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU
(jsou uvedeny v přihlášce);
ZADÁVANÉ TITULY:
• BOB (vítěz plemene)
• BOS (nejlepší z opačného pohlaví)
• BOJ (nejlepší mladý plemene)
• BOV (nejlepší veterán plemene)
• Klubový vítěz – pes
• Klubový vítěz – fena
• Klubový vítěz mladých – pes
• Klubový vítěz mladých – fena
• Klubový vítěz veteránů – pes
• Klubový vítěz veteránů – fena
Pozn.: Titul klubový vítěz je vázán na členství v klubu. Titul neobdrží jedinec, jehož majitel není členem klubu.
Do soutěže o BOB, BOJ a BOV postupuje jedinec nezávisle na členství v Cane Corso klubu Česká republika.

NA VÝSTAVĚ BUDOU ZADÁVÁNA ČEKATELSTVÍ:
CAJC, CAC, RES. CAC, udělení není nárokové.

VÝSTAVNÍ POPLATKY:
Výstavní poplatek za každého přihlášeného jedince činí 600 Kč.
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VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou
vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.
Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro
malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady
998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému
napadání nebo případnému poranění osob.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná výhradně psům a fenám
plemene cane corso, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž
přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie šampionátu) pro zařazení
do třídy pracovní a vítězů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené, nezaplacené
přihlášky budou odmítnuty. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Na výstavě nebudou posouzení psi s kupírovanýma ušima a je zakázáno je i na výstavu
vodit.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a
pokynů výstavního výboru, v areálu výstavy se chovat slušně a sportovně, k čemuž se
zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště.
Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Organizátor nepřebírá
zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel.
Vystavovatelé na výstavě jsou odpovědni za welfare psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci,
která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo welfare, jako např. ponechat jej ve vozidle za vedra
nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým způsobem. Porušení tohoto nařízení bude mít za
následek vyloučení z dané i následujících výstav.

Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí
přihlášky. Z výstavy 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.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.
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UPOZORNĚNÍ:
Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že
může být předmětem fotografování a záznamů s tím, že pokud si to nepřeje, může to
oznámit fotografovi.
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