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KLUBOVOU VÝSTAVU PLEMENE BASENJI
v sobotu 8. června 2019 v Podmitrově

Program:  8:00 - 9:15 přejímka psů a veterinární prohlídka
  9:30 zahájení výstavy, posuzování, soutěže

Uzávěrky přihlášek: 24. 5. 2019

Pro každého přihlašovaného jedince vyplňte on-line přihlášku (dostupná na webu BKB v sekci Akce).

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovaní jedinci se mohou dále 
výstavy zúčastnit, pokud dosáhli jeden den před dnem výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní 
psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo 
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. 
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. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno 
upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je 
také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení 
může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstav. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení 
Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, 
budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

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.

VÝSTAVNÍ POPLATKY  člen BKB nečlen BKB 
Za prvního psa (s katalogem)  500 Kč  600 Kč  
Za dalšího psa (bez katalogu)  300 Kč  400 Kč 
Třída štěňat, dorost, čestná a veteráni 200 Kč  300 Kč 
Soutěž „Dítě a pes“   100 Kč  200 Kč 
Soutěž „Nejhezčí pár“   100 Kč  200 Kč 
Soutěž „Nejlepší chovatelská skupina“ 100 Kč  200 Kč 

Výstavní poplatky zašlete na účet BKB
Adresa majitele účtu: Basenji klub Bohemia, Na Mlýnku 660, 460 01 Liberec
Číslo účtu pro platby v rámci ČR: 2300507793/2010, pro SR: 2300507793/8330
Variabilní symbol: členské číslo +  999
IBAN CZ7420100000002300507793
SWIFT (BIC) FIOBCZPPXXX



POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášky vyplňujte on-line na webu BKB, tyto přihlášky budou potvrzovány e-mailem. Za nesprávně vyplněnou přihlášku 
nebere pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce musí být přiložena kopie potvrzení o zaplacení výstavního poplatku. 
Bez tohoto potvrzení nebude přihláška na výstavu přijata! Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy, přeřazování psů 
po uzávěrce není možné. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu a propozic. Přijetí 
psa na výstavu nebude písemně potvrzováno. Přihlášky zaslané po uzávěrce budou vráceny nazpět a pouze v poloviční 
výši výstavního poplatku!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Ke každé přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu přihlášeného jedince. Pokud nebude 
k přihlášce připojena fotokopie certifikátu s uznaným titulem šampióna, národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze 
speciální výstavy, bude pes zařazen do otevřené třídy.

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ
• průkaz původu nebo potvrzení, že bude průkaz vydán
• očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata
• třídu čestnou a vítězů doložte fotokopií získaných ocenění s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, 

titulem národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy
• třídu pracovní doložte fotokopií pracovního certifikátu (ne licence)

PROTESTY
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních 
předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500 Kč a to pouze v průběhu výstavy. 
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

TITULY
Nejhezčí junior, CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz, Nejlepší veterán, Vítěz plemene (BOB), Nejhezčí štěně, Nejhezčí pár, 
Nejlepší chovatelská skupina. (Udělení titulů není nárokové).

TŘÍDY
Podle výstavního řádu ČMKU (uvedené na přihlášce). Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání 
výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

SOUTĚŽE
• Dítě a pes - I. skupina děti 5 - 9 let, II. skupina děti 10 -16 let. Hodnotí se předvedení psa, není důležitá jeho kvalita.
• Nejhezčí pár - pro psa a fenu basenji vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. 

Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu.
• Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně tři jedince basenji pocházející od jednoho chovatele a minimálně ze 

dvou různých otců nebo matek. Psi musí být na výstavě posouzeni.

ROZHODČÍ
paní Laura Pond z USA.

INZERCE
Černobílá reklama v inzertní příloze na konci katalogu: 
pro členy BKB 1 /2 strany A5 150,- Kč
1 celá strana A5  300,-Kč
pro nečleny  + 1 000,- Kč

Zasílání podkladů a konzultace ohledně zpracování fotek a reklamy:
Ivana Leš, e-mail ivana@gambo.cz nebo mobil 737 090 444.


