
    

 S povìøením klubu RTW ÈR Vás srdeènì zve poboèka

 „VIKTORIA“ 

                                                  na 

                             klubovou výstavu rottweilerù

+
 

která se bude konat  29.9.2012 na fotbalovém stadionu v obci Novosedly nad Nežárkou
_________________________________________________________

      rozhodèí: jeden z nejváženìjších a nejuznávanìjších rozhodèích 
                                          nejen v Nìmecku,ale i ve svìtì 
                                                                pan

                                                 Edgar Hellmann 
                                                              /SRN/

   èasový harmonogram: od  7,30    8,30    prezentace
                                          od  9,00    9,15    zahájení výstavy 
                                          od  9,20   15,00   posuzování v kruhu
                                          od 15,10 -  16,00   soutìž o kombi vítìze 2012 
                                          od 16,15 -  17,00   soutìže,vyhlášení výsledkù 
     uzávìrka pøihlášek na výstavu:     8.9.2012 poštou / rozhoduje razítko pošty/
                                                             11.9.2012 v elektronické podobì 
    Po tomto datu nebude brán zøetel na došlé pøihlášky. Psi a feny,které budou hlášeny do tøídy pracovní,
    musí zaslat certifikát do tøídy pracovní vystavený ÈKS,psi a feny do tøídy vítìzù
    musí zaslat kopii buï klubového vítìze, nebo Národního vítìze, Národního šampiona, Mezinárodního 
    šampiona. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospìlých. Všichni pøihlášení jedinci
    musí spolu s pøihláškou zaslat fotokopii prùkazu pùvodu a na pøihlášku nalepit doklad o
    zaplacení. Pokud se tak nestane, nebude pøihláška pøijata.

    PROTEST: Protest proti rozhodnutí rozhodèího není pøípustný. Mùže být podán pouze 
    z formálních dùvodù a to písemnì, bìhem výstavy do skonèení posuzování v kruzích. S podáním
    písemného protestu skládá vystavovatel finanèní jistinu ve výši 1000,-  Kè. Pøi rozhodnutí
    v neprospìch stìžovatele ( vystavovatele) propadá jistina ve prospìch poøadatele výstavy.

   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je uspoøádána dle výstavního øádu ÈMKU. 
    Z úèasti na výstavì jsou vylouèeni psi agresivní a nezvládnutelní, nemocní a feny v druhé 
    polovinì bøezosti nebo kojící,dále jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k
    odstranìní vady v exteriéru psa. Na výstavu nebude vpuštìn pes s kupírovanýma ušima,
    dle zákona na ochranu zvíøat proti týrání è. 246/1992 Sb. a na znìní Zákona è. 77/2004 Sb. 
    Psi neuvedeni v katalogu nebudou pøipuštìni k vlastnímu posouzení v kruzích, ani k soutìži
    chovatelských skupin. Majitel psa zodpovídá za škody zpùsobené psem. Volné pobíhání psù v 
    areálu  je zakázáno.Poøadatel neruèí za pøípadné onemocnìní,  úhyn nebo ztrátu psa. V pøípadì
    nekonání výstavy z objektivních dùvodù,  budou  poplatky použity  k úhradì nákladù na její
    pøípravu.
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 PØIHLÁŠKA NA KLUBOVOU VÝSTAVU RTW
KONANOU DNE 

29.9.2012 
na fotbalovém stadionu 

V Novosedlých nad Nežárkou
         

  rozhodèí: Edgar Hellmann /SRN/ 
         

   uzávìrka:  .........poštou/rozhoduje datum podání/
                                          .........elektronickou podobou                       
 
   Pohlaví: pes  fena
   
   Plemeno: Rotweiller

   Tøída *:

    puppy 4-6 mìsícù
   
   dorost 6-9 mìsícù
    
    mladých 9-18 mìsícù

    mezitøída 15-24 mìsícù

    otevøená od 15 mìsícù

    pracovní od 15 mìs.  (nutný pracovní certifikát )
   

    vítìzù od 15 mìs.  (Klub.vítìz,Nár.vítìz,Int.Ch.)

    veteránù od 8 let
                                       

                                      * soutìž o kombi vítìze 2012                   

 ANO       NE
                   

 * vhodné zakroužkujte             
   
          

***Tìšíme se na Vaši úèast***
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8.9.2012
11.9.2012



 

     Jméno psa a název chov.stanice:

o nejlepší pár

o nejlepší chovatelskou skupinu

 ............................................................................

    Narozen:                                 èíslo záp.:                                     tet.:

    Zkoušky:                                                                                      získané tituly:        

    Otec:.................................................................................è.záp:.................................

    Matka:..............................................................................è.záp:.................................

    Chovatel + adresa:......................................................................................................

    ....................................................................................................................................

    Majitel:.......................................................................................................................

    Bydlištì:......................................................................................................................
    
    Telefon:...................................................... e-mail:.....................................................     

    K pøihlášce pøiložte fotokopii prùkazu pùvodu psa.  Ve tøídì pracovní a vítìzù doložte dále
    fotokopii potøebného certifikátu, který opravòuje Vašeho psa v této  tøídì být,pokud se tak
    nestane,bude pøeøazen do tøídy otevøené.

    Soutìž: :  pes a fena,kteøí byli na výstavì  posouzeni v držení jednoho majitele

    Jméno majitele:............................................................................................................

    Jména psù:....................................................................................................................
.
    Soutìž: : 
                                          5 potomkù po dvou matkách èi dvou otcích ze stejné chovatelské
                                          stanice,kteøí byli na výstavì vystaveni

    Jméno chovatele:............................................................................................................

    Jméno chov.stanice:.......................................................................................................

     Jména psù:......................................................................................................................

                .......................................................................................................................

                       .......................................................................................................................
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  Soutìž: :/minim. 3 zvíøata po 2 rùzných otcích a jedné
                                matce èi naopak,která byla na Výstavì posouzena /

    Jméno majitele:................................................................................................

    Jméno feny:.......................................................................................................

    Jména potomkù:................................................................................................

    Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.
    
    Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:

  Tøída: 1.pes 2.pes 3.pes 4.pes
  Puppy 200.-                            150.-         150.-          100.- 
  Dorost 200,- 150,- 150.- 100,-
  mladých 700,- 500,- 500,- 400,-
  mezitøída 700,- 500,- 500,- 400,-
  otevøená 700,- 500,- 500,- 400,-
  pracovní 700,- 500,- 500,- 400,-
  Vítìzù 700,- 500,- 500,- 400,-
  veteránù 200,-                            150.-         150,-          100.-   
  Každá soutìž 300,-  

 
  Každá soutìž 15 EU
  Puppy,dorost,veteráni. 10 EU 10 EU 10 EU 10 EU
  Ostatní tøídy 40 EU 40 EU 40 EU 40 EU
  
      Celkem zasílám složenkou typu „C“.............................................. Kè
   
      Za prvního platícího psa se nepovažuje pøi více pøihlášených psech pes,ve tøídì veteránù,
      nebo tøídì dorostu a puppy.

      Zahranièní úèastníci mohou platit na místì.

      VETERINÁRNÍ USTANOVENÍ:Všechna zúèastnìná zvíøata musí být klinicky zdráva.
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvíøata nebo oèkovacím prùkazem obsahujícím záznam, 
že pes je v imunitì proti vzteklinì,psince,parvoviróze a leptospiróze.Psi pocházející z 
èl.zemí EU a tøetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvíøata a musí 
splòovat podmínky dané naøízením Evropského parlamentu a rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
INZERCE V KATALOGU:
Za èástku 200,- Kè je možno na stránky katalogu uvést reklamu (velikosti A5  na krytí, prodej 
štìòat èi prezentaci chovatelské stanice.Podnikatelská inzerce na A4 za 1500, Kè

Uzávìrka 8.9. 2012.
                     

       

o nejlepší plemennou fenu,nebo psa

  Zahranièní vystavovatelé:



                                   
                                     Poboèka Viktoria vypisuje  soutìž o 

                             

      Této soutìže se mùžou zúèastnit všichni psi a feny,kteøí byli posouzeni na této klubové
      výstavì.Výsledek se skládá ze souètu bodù získaných podle posouzení na výstavì a bodù
      získaných na obranì. ,kteøí takto získají nejvyšší poèet bodù, budou držiteli èestného
      titulu
                                                              „  “ 

     možno pøihlásit na místì u prezentace do 8,30 hod rozhodèí: Edgard Hellman
             
     Figurant: Václav Ouška  (náhradník:Jaromír Šteinoch)

     bodové hodnocení obrany:
 
    1.zadržení s protiútokem /20 bodù/ a hlídáním /5 bodù/ 
        /zvukové povely „ K noze“,“Drž“,“Pus�“ /

        Figurant bìží pøímým smìrem pryè od psa,psovod psa pøidržuje za         
        obojek .Až se figurant vzdálí asi 100 krokù,na pokyn rozhodèího
        vyzve psovod pomocníka k zastavení a vyšle psa.Psovod zùstává
        stát na místì.Ve vzdálenosti asi 80 krokù od psa se figurant na pokyn 
        rozhodèího otoèí k protiútoku.Pes ho má zadržet.Po zákusu musí  
        figurant po krátkém boji se psem,bez úderu,na pokyn rozhodèího 
        útok pøerušit.Pes ho musí ihned sám,nebo na jeden povel „pus�“
        postit a dále ho hlídat. Navazuje cvik è.2

    2.obrana pøi pøepadu /15 bodù + 10 bodù/
        /zvukový povel „pus�“, „k noze“/ 

       Po zøetelném èasovém odstupu dostává pomocník od rozhodèího pokyn k útoku na psa.Pes musí ihned a bez povelu
         psovoda jeho útok zmaøit.Po zákuse a krátkém boji pøi kterém pes dostává 2 údery.Na pokyn rozhodèího 
         figurant útok pøeruší.Pes ho musí sám,nebo jediným povelem pus� pustit a hlídat do až do pøíchodu psovoda.
         Psovod si dá psa na vodítko a opustí plochu 

       maximálnì možno získat 50 bodù na obranì !

       body z výstavní èásti:  výborný 1   38 bodù             Cac/Cajc            3 body 
                                              výborný 2 -  36 bodù            rez.Cac    -         2 body
                                              výborný 3 -  34 bodù            klubový vítìz    4 bodù
                                              výborný 4 -  32 bodù            vítìz plemene -  5 bodù
                                              výborný bez poøad-  28 bodù
                                              velmi dobrý -  23 bodù
                                              dobrý -   20 bodù

                                     !!! maximálnì možno získat   50 bodù na výstavì !!!
       
                                  Celkem možno získat z obou èástí maximálnì 100 bodù.

                                            Vítìz pes a fena obdrží pohár a vìcnou cenu 
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Pes a fena

KOMBI VÍTÌZ 2012



   
   Neúèast na výstavì z jakýchkoli pøíèin nemùže být dùvodem k nároku na vrácení výstavních
   poplatkù. Pro každého psa vyplòte èitelnì samostatnou pøihlášku a doporuèenì pošlete na adresu

             

   

                       UZÁVÌRKA - 
                                                            
                                                                8.9.2012 - poštou

  11.9.2012 - elektronicky                                    

   

 Podpis:................................................................. Datum:.......................................................................

Kateøina Ludvíková
             Boøkov 100
             512 01 Slaná u Semil
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Zde nalepte doklad o 
zaplacení

Složenka typ „C“
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Ubytování:
Apartmány Vala
U Fähnrichù 89, 378 02 Stráž nad Nežárkou
384 389 323 

Mláka
Mláka, 379 01 Novosedly nad Nežárkou

384 791 153 
Kemp-mlaka.cz

Ubytování U Kostela Adamcová Eliška
Mláka 25, 379 01 Novosedly nad Nežárkou
384 791 210 



                                            
Výstavní výbor klubové výstavy v Èeské republice 

 

  Øeditelka výstavy,ekonom :...............................  Kateøina Ludvíková

  Vedoucí kruhu: ....................................................Dagmar Nededová

  Pøekladatel : ........................................................Lenka Janoušková

  Zapisovatel:  .......................................................Gabriela Pešková

  Zdravotní dozor: .................................................MVDr.Nesnídal

  Rozhodèí: ...........................................................Edgard Hellman /SRN/

  Technické zajištìní: ............................................Štolovský Jiøí,Jaroslav Peška, 

  

  Klasifikace: velmi nadìjný  žlutá stužka                  nadìjný  bílá stužka

                        výborný  modrá stužka                         velmi dobrý  èervená stužka

                        dobrá  zelená stužka                             dostateèná  fialová stužka 

 

   tituly: udìlení titulù není nárokové,tituly mohou být zaslány bez ohledu na poèet soutìžících 

            psù,pokud kvalita odpovídá požadavkùm 

   oficiální tituly: CAJC  zadává se psùm a fenám,ocenìné ve tøídì mladých známkou--- výborný 1

                            CAC  zadává se psùm a fenám ocenìným v mezitøídì,otevøené,pracovní,vítìzù  

                                       ------- známkou výborný 1

                            rez.CAC -   zadává se psùm a fenám ocenìným v mezitøídì, otevøené, pracovní a

                                                vítìzù ----- známkou výborný 2   

   Nejlepší mladý plemene /BOJ/ - titul získává nejlepší mladý pes nebo fena  plemene z

   konkurence všech mladých jedincù plemene se zadanou známkou výborná s èekatelstvím CAJC.

   Poèet titulù  BOJ v plemeni je stejný jako poèet titulí BOB.
��� 

   klubový vítìz - se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci  psovi i fenì- z konkurence výborných 1, 

   CAC z tøíd - mezitøídy, otevøené, pracovní, vítìzù.

   Nejlepší veterán plemene /BOV/ - titul získává nejlepší pes nebo fena plemene z konkurence 

   všech veteránù plemene se zadaným ocenìním - výborný 1

   Vítìz plemene /BOB/ - do soutìže  nastupují nejlepší mladý /BOJ/, klubový vítìz pes a fena, 

   nejlepší veterán plemene /BOV/ ����
�

  Neoficiální tituly: - nejkrásnìjší štìnì klubové výstavy  získává buï pes èi fena hodnoceni na 

                                  výstavì  známkou VN1     

                                  nejkrásnìjší dorost klubové výstavy získává buï pes èi fena hodnoceni na 

                                  výstavì známkou VN1 

                                  nejlepší pár psù klubové výstavy -  soutìž je urèena pro psa a fenu v majetku 

                                  jednoho majitele,který oba dva jedince mìl pøihlášené na výstavì a vystavil je         

                                  soutìž o nejlepší plemennou fenu  do této soutìže nastupuje plemenná 

                                  fena/nemusí být vystavována/ s minimálnì 5 potomky,kteøí byli na výstavì 

                                  posouzeni a musí být minimálnì po 2 rùzných otcích 
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   Soutìž o nejlepšího  plemeníka -  do této soutìže nastupuje plemeník/nemusí být vystavován/ s

                                     minimálnì 5 potomky, kteøí byli na výstavì  posouzeni  a musí být minimálnì

                                      po 2 rùzných matkách  

   Soutìž o nejlepší chovatelskou  stanici - do této soutìže mùže chovatel pøihlásit minimálnì tøi psy,

                                     pocházejícího z vlastního chovu, kteøí pocházejí z rùzných spojení (minimálnì

                                     však od dvou rùzných psù nebo matek) a byli na výstavì posouzeni. Psi

                                     nemusí být v majetku chovatele.                                                        

    Soutìž  o „Kombi vítìze klubové výstavy v roce 2012“  - mùžou se zúèastnit všichni psi a feny,

                                     kteøí byli posouzeni na klubové výstavì a vèas se na tuto soutìž pøihlásili.

                                     KOMBI vítìz se skládá z bodù, které získá za získanou známku, popøípadì

                                     tituly ve výstavním kruhu a dále z bodù v èásti obrany, kterou bude také

                                     hodnotit rozhodèí, který posuzoval i výstavu. Obrana se zkládá z kontrolního

                                     výkonu, dohlídání a následného pøepadu psa. Zvláš� se hodnotí feny a zvláš�

                                     psi. 

    Výstavní posudky se budou zapisovat do prùkazu pùvodu až po skonèení výstavy.

    Všechny poháry a vìcné ceny se budou pøedávat až na konci výstavy, pøi vyhlašování  vítìžù 

    

  Ceny:  Každý zúèastnìný pes/fena obdrží posudek, diplom, katalog a propagaèní pøedmìty, stužka. 

              V každé kategorii budou ocenìni psi a feny pohárem do ètvrtého místa. 

              V soutìži o nejlepší pár, nejlepší chovatelskou skupinu obdrží poháry první tøi místa. 

              V soutìži o nej oplemenného psa a  plemennou fenu obdrží pohár pouze první místo. 

              V soutìži o KOMBI vítìze obdrží  pohár  nejlepší  pes a fena. 

              Nejkrásnìjší štìnì, nejkrásnìjší dorost, nejkrásnìjší mladý /BOJ/, nejkrásnìjší /BOV/ obdrží

              Pohár, klubový vítìz pes a fena a vítìz plemene obdrží také pohár

A nakonec jedno motto:

 „není dùležité vyhrát, ale zúèastnit se.....“
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Pozvánka:



Sponzoøi:

Hlavní sponzor:
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