KFB – Klub francouzských buldočků, z.s.
pořádá pro všechny příznivce plemene francouzský buldoček

40. JUBILEJNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU
konanou v sobotu dne 15. září 2018 v Golf Club Poděbrady
1. uzávěrka přihlášek: 24. srpna 2018
2. uzávěrka přihlášek: 1. září 2018
Rozhodčí:
Psi – Vladimíra Ticha (CZ)
Feny – Jean Paul Kerihuel (F)
Program výstavy:
08.00 – 09.00 přejímka psů
09.15 – 09.30 zahájení výstavy
09.30 – 16.00 posuzování v kruhu psi a feny
výstavní soutěže budou začínat po ukončení posouzení v jednotlivých třídách

V průběhu posuzování proběhne opět Divácká soutěž, která umožní vylosovaným vystavovatelům vybrat
nejhezčího a nejsympatičtějšího buldočka výstavního dne.

Přihlásit se na výstavu je možné přes systém ČMKU na www.dogoffice.cz
Dále je možné přihlášky zasílat elektronicky na email: huskova.karolina@seznam.cz
( !!! Vždy bude zasláno zpětné potvrzení o přijetí přihlášky. V případě neobdržení potvrzení, volejte 725 347 741 !!! )

Bankovní spojení: 0200005359/0800 Česká spořitelna a.s
Platba ze zahraničí: BAN: CZ83 0800 0000 0002 0000 5359, BIC: GIBA CZ PX
Adresa majitele účtu: Klub francouzských buldočků
Famfulíkova 1139/2, 182 00 Praha 8
variabilní symbol: uvádějte své telefonní číslo

K přihlášce je nutné přiložit kopii průkazu původu psa.
Přijďte se svými buldočky a užijte si hezký den.

VÝSTAVNÍ POPLATKY
Za prvního psa včetně katalogu.
Za dalšího psa (BEZ katalogu, stejné jméno majitele jako
u 1. psa)
Štěňata, dorost, veteráni a třída čestná (při vystavování
více psů NEMŮŽE být považován za 1. psa)
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SOUTĚŽE:
Do soutěže dítě a pes je možné se přihlásit pouze předem, do ostatních soutěží je možné se přihlásit v
den výstavy do 13 hodin, spolu s platbou u ekonomky klubu, p. Denisy Šamánkové.
Nejhezčí pár: v této soutěži nastoupí pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku
jednoho majitele.
Chovatelská skupina: v této soutěži musí nastoupit nejméně 3 jedinci, kteří byli na výstavě posouzeni
a pocházejí od jednoho chovatele a minimálně od 2 různých matek nebo otců. Psi nemusí být v majetku
chovatele.
Dítě a pes: v této soutěži nastoupí se svěřenými jedinci chlapci i děvčata ve věku 3–9 let a 9-16 let.
Dle počtu přihlášených může být soutěž rozdělena do více věkových kategorií. Upozorňujeme, že na
tuto soutěž je možné se přihlásit POUZE PŘEDEM.

TITULY:
O udělení titulu rozhoduje rozhodčí. Tituly nejsou nárokové a mohou být uděleny v jednotlivých třídách
nejlepším jedincům bez ohledu na počet přihlášených psů.
Nejlepší štěně
Nejlepší dorost
CAJC
BOJ – Nejlepší mladý
CAC
Res. CAC
Klubový vítěz
BOV – Nejlepší veterán
BOB – Vítěz plemene
BOS – Nejlepší
z opačného pohlaví

může být udělen psovi nebo feně s oceněním VN1
může být udělen psovi nebo feně s oceněním VN1
může být udělen psovi a feně ve třídě mladých se známkou výborný1
může být udělen psovi nebo feně s oceněním CAJC
může být udělen psovi a feně ve třídě otevřené, mezitřídě a vítězů se známkou
výborný 1
může být udělen psovi a feně ve třídě otevřené, mezitřídě a vítězů se známkou
výborný 2
může být udělen psovi a feně s oceněním CAC, majitel nemusí být členem KFB,
ze soutěže ve třídě otevřené, mezitřídě, vítězů
může být udělen psovi nebo feně ve třídě veteránů se známkou výborný 1
může být udělen psovi nebo feně s hodnocením BOJ, BOV, Vítěz speciální
výstavy
může být udělen psovi nebo feně s hodnocením BOJ, BOV, Vítěz speciální
výstavy, opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul BOB

KLASIFIKACE:
Klasifikace se provádí známkou:
Třída štěňat a dorostu
velmi nadějný, nadějný
Třída mladých, mezitřída, otevřená, výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný
vítězů, veteránů, čestná
Majitel každého vystavovaného jedince obdrží při vyhlašování vítězů posudek a diplom. Jedinci, kteří
získali titul, obdrží věcné ceny.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách FCI. Pořadatel nezodpovídá za
škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Na výstavě je zakázán volný
pohyb psů a prodej štěňat. Vystavovatel ručí za všechny škody způsobené jeho psem.
Z výstavy se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí, kryptorchidi, háravé feny, feny ve vysokém
stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem za účelem
odstranění exteriérové vady nebo nedostatku.
Vystavovatel může odmítnout zápis hodnocení psa do průkazu původu. Vystavovatel je povinen
uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní.
V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou výstavní poplatky použity k uhrazení
nákladů výstavy. V souladu se zákonným ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o osobních údajích,
budou využita osobní data pouze pro účely pořadatele výstavy. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním
své adresy v katalogu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Přihlášením na akce pořádané klubem KFB – Klub francouzských buldočků, z.s. udělujete výslovný
souhlas se zpracování osobních údajů a s pořizováním fotografií v průběhu celé akce potřeby klubu pro
potřeby klubu související s jeho činností (propagace klubu, prezentace chovatelské akce, podklady pro
chov). Tento souhlas je udělen v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů při
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny
500,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán
zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem, pasem pro malá zvířata nebo jiným dokladem,
obsahujícím záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně
další zdravotní záznamy. Doklad musí obsahovat potvrzení, že pes byl očkován proti vzteklině od 30
dnů do 1 roku před konáním klubové výstavy, a proti dalším nákazám, jako jsou psinka, infekční
hepatitida, parvoviróza nebo leptospiróza, podle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem
příslušné vakcíny. Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření zdravotního stavu.

DOKLADY PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ:
- originál průkazu původu psa pro zapsání výsledku
- potvrzený vstupní list, který je součástí přihlášky
- očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata

ROZDĚLENÍ TŘÍD:
Rozhodčí posuzuje podle platného výstavního řádu a standardu FCI.
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
vítězů
veteránů
čestná

4–6 měsíců
6–9 měsíců
9–18 měsíců
15–24 měsíců
od 15 měsíců
Od 15 měsíců, jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Klubový
vítěz, Šampion republiky, Interšampion
od 8 let
od 15 měsíců, jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Šampion
republiky, Interšampion, (bez nároku na CAC, KV a BOB), zadává se známka a pořadí,
V1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene (BOB)

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy.
Viz. Výstavní řád ČMKU.

