PŘIHLÁŠKA / ANMELDENSCHEIN / ENTRY FORM: KLUBOVÁ VÝSTAVA
pořádá Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s.
Hotel U sv. Václava, Vysočany u Chomutova (www.hotelusvatehovaclava.cz)
DATUM KONÁNÍ: 9. 9. 2017

UZÁVĚRKA / ABSCHLUSS / DEADLINE: 1) 1. 8. 2017

2) 20. 8. 2017

Plemeno / Rasse / Breed:...................................................................................................
Barva / Farbe / Color:.........................................................

Třída / Klasse / Classe:
1 Štěňat
2 Dorost
Welpen/baby
Jüngsten/puppy
4-6 měs./Mon.
6-9 měs./Mon.
6 Pracovní
7 Vítězů
Gebrauchs/working Sieger/winner
od15 měs./Mon.
od15 měs./Mon.

Pes / Rode/ Male
Fena / Hündin / Female
Velikost / Grosse / Size: Střední
Malý
mittel/medium klein/small

3 Mladých
Jugend/youth
9-18 měs./Mon.
8 Veteránů
Veteran
od 8 let/vom 8 Jahre

4 Mezitřída
Zwischenklasse/intermediate
15-24 měs/Mon
9 Čestná
Ehrenvoll/honorary
od 15 měs./Mon

5 Otevřená
Offen/open
od15 měs./Mon.
10 Mimo konkurenci
od 15 měs./Mon.

Pro tř. pracovní doložte fotokopii Certifikátu zkoušek, tř. vítězů fotokopii šampionátu.
Für die Gebrauchshundeklasse und die Championklasse die Fotokopie der Urkunde mitsenden.
Enclose copies of the certificates for working and champion classes.
Pro tř. čestnou doložte fotokopii ICH, CH, NV, KV, VSV. Bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí.
Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o vítěze plemene.
The honorary class is from 15 months with ICH,CH,National Winner,Club show Winner.Without CAC.
Pouze ve tř. 4, 5, 6, 7 se zadává CAC / nur die Klasse 4, 5, 6, 7 wird CAC / Classes 4, 5, 6, 7 are getting CAC only
Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd nejméně v den výstavy.
Die Hunde müssen mindestens an dem Tag der Austellung das rechte Alter für seine Klasse haben.
The dogs have to achieve the duly age for their class at least on the day of the show.

Jméno psa a název chovatelské stanice / Name des Hundes und der Zwingername / Name of dog and name of kennel
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zkratka pl. knihy, č. záp./ Zuchtbuch-Nr. / Studbook Nr. ……………………………………………………………………
Dat. nar. / Geworfen am / Date of birth……………………………………………………………………………………….
U importovaných psů původní číslo a zkratka plemenné knihy /
Original Zuchtbuch-Nr für importierten Hunde / Original Studbook Nr. for imported dogs ………………………………..
Tituly / Titel / Title ..............................................................Zkoušky / Prüfungen /Examinations.................................................
Otec / Vater / Sire ................................................................Matka / Mutter / Dam......................................................................
Chovatel / Züchter / Breeder ................................................Majitel / Eigentümer / Owner...........................................................
Ulice / Strasse / Street ..........................................................Místo / Wohnort / Place ..................................................................
PSČ / PLZ / Zip Code...........................................................Země / Land / Country ....................................................................
E-mail: ..............................................................................Telefon/ Telefon / Phone...................................................................

Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku a doporučeně pošlete na adresu:
Bitte senden Sie den Meldeschein für jeden Hund an die Ausstellungsleitung:
Please send the entry-form for each dog to:
Klub chovatelů švýcarských honičů
Mgr. Michal Füleky
Červený Hrádek 60, 431 11 Jirkov

SOUTĚŽE – WETTBEWERBE – COMPETITIONS
NEJLEPŠÍ PÁR / PAARKLASSENBEWERB / BEST COUPLE
Plemeno / Rasse / Breed ………………………………………………………………………………………………
Pes / Rüde / Male ………………………………………………………………………………………………………
Fena / Hündin / Female …………………………………………………………………………………………………
Majitel / Eigentümer / Owner …………………………………………………………………………………………..
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA / ZUCHTGRUPPENBEWERB / BEST BREEDER´S GROUP
Plemeno + chov. Stanice / Rasse + Zwinger name / Breed + Kennel name..............................................................................
Chovatel / Züchter / Breeder:....................................................................................................................................................
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.
Ich erkläre hiermit, dass die Bedingungen der Proposition mir bekannt sind und dass ich mich
diesen unterziehe, und ich erkläre, dass der engemeldete Hund hat nicht kupierten Ohren.
I declare that I know proposition that I give in to it and I declare that the dog has not cropped ears.

Datum / Datum / Date ....................................................

......................................................................................
Podpis majitele
Unterschift des Eingentümers / Signature the owner

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:
Laut den Bestimmungen überweise ich gleichzeitig die vorgeschrieben Meldegebühren:
According to proposition I transfer the corresponding fees:
Za prvního psa vč. katalogu/ Für den ersten Hund inkl. Katalog/ For the 1st dog the catalogue including………………….
Za druhého a dalšího psa / Für den zweiten und weitere Hunde/ For the 2nd and next dogs ..................................................
Soutěže/ Wettbewerbe/Competitions...................................................Celkem / Summe / Totaly............................................
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků!
Im Fall den Abwesenheit wird die Meldengebühr nicht zurückgegeben!
In case of absence from show we will the fees will not be reimbursed!

Účet / Konto-Nr. / Account nr.
0529339389/0800
Klub chovatelů švýcarských honičů
Für die Bezahlung aus dem Ausland / for abroad payments:
IBAN: CZ82 0800 0000 0005 2933 9389
SWIFT (BIC): GIBA CZ PX

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka
na obálce se zaslanou přihláškou.
Přihlášky zaslané faxem nebo e-mailem se nepřijímají.
Die mittels Fax oder E-mail geschickte Meldescheine werden nicht angenommen.
The entry forms sent by fax or e-mail won´t be accept.
K přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa. Prosím, pište strojem
nebo hůlkovým písmem.
Bitte, deutlich schreiben. Bei der Anmeldung muss die Fotokopie der Ahnentafel beigelegt sein.
Please, write legible. It is necessary to enclose the copie of pedigree.

SPONZOR VÝSTAVY:

www.candies.cz

www.krmivok9.cz

