
PŘIHLÁŠKA 
PODKRUŠNOHORSKÁ OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 
se zadáváním titulů Vítěz třídy a Oblastní vítěz 
12. května 2018, zámecký park Červeného Hrádku u Jirkova 
Plemeno (breed):                   

Barva (colour):  

Pohlaví (sex):        pes (male)      fena (female) 

Druh srsti (hair):  krátká (short)     dlouhá (long)      hrubá (wire)      hladká (smooth) 

Velikost (size):  velký (large)                 střední (medium)         malý (small)   

                                trpasličí (miniature)     králičí (rabbit)                 standard (standard) 

 
 
 
 
k přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu, pro třídu pracovní je nutné doložit pracovní certifikát, pro třídu vítězů kopii dokladu o přiznaném titulu 

Jméno psa (dog’s name): 

Číslo zápisu (studbook nr):                                                     Datum narození (born): 

Otec (father):  

Matka (mother):  

Jméno chovatele (breeder’s name):  

Majitel (owner):  

Spolumajitel (coowner):  

Ulice (street):                                                                            Č. p. (no):   Město (town): 

PSČ (PLZ):                                                              Země (state): 

Tel.:                                                                         E-mail: 

Dle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:  
(za prvního psa není považován jedinec přihlášený ve třídě veteránů, štěňat či dorostu) 

 
 
 
 
 
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                    ….………………………….……                .......………………………………….. 

                                                                                                                                   datum                                      podpis majitele psa                                           

 třída štěňat (baby class): 4 - 6 měsíců  

 třída dorostu (puppy class): 6 - 9 měsíců  

 třída mladých (junior class): 9 - 18 měsíců  

 mezitřída (intermediate class): 15 - 24 měsíců 

 třída otevřená (open class): od 15 měsíců 

 třída pracovní (working class): od 15 měsíců 

 třída vítězů (winner class): od 15 měsíců 

 třída veteránů (veteran class): od 8 let 

VÝSTAVNÍ POPLATKY 

 1. uzávěrka  
29. 3. 2018     

2. uzávěrka 
12. 4. 2018 

za prvního psa 400 Kč 500 Kč 

za druhého a dalšího 300 Kč 400 Kč 

za třídu štěňat a dorostu 100 Kč           200 Kč 

za třídu veteránů 0 Kč 0 Kč 

soutěže Dítě a pes nebo  
Mladý vystavovatel 

50 Kč/os. 50 Kč/os. 

soutěž Nejlepší pár psů  100 Kč/pár 100 Kč/pár 

soutěž Nejlepší chovatelská skupina 50 Kč/pes 50 Kč/pes 

za prvního psa (for the first dog)                                       
za druhého a dalšího psa (for other dogs)  
za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů 
(for baby, puppy and veteran class) 

 

za soutěže Dítě a pes či Mladý vystavovatel  

za soutěže Nejlepší pár či chov. skupina  

Místo pro nalepení fotokopie 
dokladu o zaplacení 

Adresa pro zasílání přihlášek 
Výstavní výbor Chomutov 
Vršovců 19/992, 430 01 Chomutov  
Telefon: 474 626 009; 775 626 019    
E-mail: cmmjchomutov@email.cz 
www: www.loveckypeschomutov.cz 

 

Bankovní spojení 
Česká spořitelna, a.s. Chomutov 
Číslo účtu: 940147379/0800 
Variabilní symbol úhrady je 12052018 
Specifický symbol je číslo zápisu v rodokmenu psa                                        
Při platbě složenkou používejte složenku Typu A 


