
                    ZKO – Kolín – Borky 

                   pořádá 27. dubna 2019 

 

          Krajskou výstavu Německých ovčáků 

 

   
  

                                      a 

                              28.dubna 2019 

                  Bonitaci Německých ovčáků   



 
              Základní kynologická organizace Kolín- Borky zve příznivce NO 
                               na Krajskou výstavu Německých ovčáků 

 

                                  která se koná dne 27.dubna 2019 

 

                Místo konání: Kynologické cvičiště ZKO Kolín – Borky 

 

Časový program:                           7.00 -  8.45 přejímka                  

                                                       9.00 slavnostní zahájení 

                                                       9.15 – 15 posuzování 

 

 Posuzování tříd:                           dorost             6 – 12    měsíců 

                                                      mladý           12 – 18   měsíců 

                                                      dospívající   18 – 24   měsíců 

                                                      pracovní               24  měsíců 

                                                      veteráni                nad  8  let                                             

Třída dlouhosrstých je posuzována samostatně 

 

Posuzování: bude probíhat dle výstavního řádu. Známku výborný může obdržet 

jedinec pouze ve třídě pracovní, který má složenou zkoušku z výkonu  a rtg.  max.   

2. st. výsledek zapsaný v PP. Rovněž ve třídě dospívajících musí být zapsán rtg. 

 

Výstavní ocenění: 

 

Dorost             velmi nadějný – nadějný 

Mladý             velmi dobrý – dobrý – dostatečný 

Dospívající     velmi dobrý – dobrý – dostatečný 

Pracovní         výborný – velmi dobrý – dobrý – dostatečný 



Veteráni           nad 8 let             

Tituli:              Vítěz třídy          Krajský vítěz 

 

Ceny: ve všech třídách obdrží pohár první tři jedinci, všichni obdrží diplom. 

Protest: může být podán z formálních důvodů a to písemě během výstavy, do 

skončení posuzování v kruhu a to ve výstavní kanceláři,součastně se složením jistiny 

ve výši 500 kč, která při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele propadne pořadateli. 

 

Složení výstavního výboru: 

Ředitel výstavy:               Štaubert Petr 

Vedoucí kruhu:                Záliš  Roman 

Výstavní kancelář:          Stará Jana a Šulcová Marcela 

Členové:                          Dařílek, Moravec, Novotná, Pawlisová, Šmídová , 

                                         Sekera, Koláčný 

Občerstvení:                    členové ZKO 

Ozvučení:                        Pícha Jan 

Rozhodčí:  p. ing. Novotný Jiří   všechny třídy psů i fen 

Výstavní poplatek:           za prvního psa      300 kč 

                                         za další psy           200 kč 

                                         nečlen klubu NO  500 kč 

 

Bonitační poplatek:         300 kč za psa a nutné zapsané DNA 

 

Uzávěrka přihlášek:         15. dubna 2018 

přihlášky a poplatek složenkou typu C zasílejte na adresu: 

Stará Jana  Křečhoř 116  280 02 Kolín     tel: 728 023 183 

 

email:   zkokolin.borky@seznam.cz 
kopie útržku o zaplacení a potvrzení členství v klubu NO 

nalepte na zadní stranu přihlášky. 

 

Všeobecné ustanovení: 

volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen obojkem a 

vodítkem.V areálu není dovoleno vázat psy k plotu 

pořadatel za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu 

psa 

vystavovatel odpovídá za škody způsobené psem 

vystavovatel je povinen řídit se pokyny pořadatele 

 

Upozornění pro vystavovatele: 

Ihned po příchodu na výstaviště překontrolujte správnost zařazení vašeho psa do 

třídy, podle data narození a pohlaví. Není li v katalogu správně zařazen, vyžádejte si 

jeho přeřazení. Po zahájení posuzování v kruhu již přeřazení není možné. 

 

Doklady nezbytné k účasti na výstavě: 

mailto:zkokolin.borky@seznam.cz


originál  pp psa a výkonostní průkaz 

všichni musí mít potvrzení o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a 

parvoviroze ne starší jeden rok a ne mladší jeden měsíc 

 

Je nutné čitelně označit pohlaví vystavovaného jedince a druh srsti aby 

nedocházelo k chybnému zařazení. 

 

                                     Dále pořádáme 28.dubna  2019   

  

             Bonitaci  německých  ovčáků       bonitační poplatek   300  kč  za psa                                    

 

Rozhodčí:  p.   ing.  Novotný Jiří 

Figurant               p.  Římek Milan  a p. Kozák Milan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Přihláška 
 

                   na Krajskou speciální výstavu NO 

                              ZKO Kolín – Borky 

 

Německý ovčák          pohlaví:        pes         fena 

Třída        dorost         mladý           dospívající 

                                    pracovní                        veteráni 

Druh srsti                    krátká                            dlouhá 

 

Jméno psa.................................feny...................................... 

Chov. stanice..............................................t.č........................ 

Datum narození...............................č.zápisu.......................... 

zkouška z výkonu.............................rtg................................. 

Druh srsti – krátká............................dlouhá.......................... 

Otec...................................................č. zápisu...................... 

Matka.................................................č. zápisu..................... 

Chovatel-adresa..................................................................... 

Majitel-adresa........................................................................ 

 

prohlašuji,že jsou mi známu ustanovení propozic a svým 

podpisem se zavazuji je dodržovat. Součastně prohlašuji, že 

všechny údaje na přihlášce jsou pravdivé. 

 

 

 

v.............................dne................      podpis vystavovatele 

                                                       

 

 

 



                            Přihláška 

 
                       na Bonitaci Německých ovčáků 

 

která se koná 28.dubna 2019 od 9 hodin na cvičišti ZKO 

Kolín – Borky. 

 

Jméno psa................................feny...................................... 

Chovná stanice...................................................................... 

číslo zápisu......................................tet.č............................... 

datum nar...............................rtg.......................dna.............. 

Zkoušky..................................................................................

Výstava.................................................................................. 

Druh srsti – krátká............................dlouhá.......................... 

Otec.............................................................č.z...................... 

Matka..........................................................č.z...................... 

Chovatel adresa..................................................................... 

Majitel adresa........................................................................ 

 

Rozhodčí:         p. ing.  Novotný Jiří 

Figurant:           p.  Římek Milan a p. Kozák Milan 

 

Poplatek na bonitaci    300 kč zasílejte s přihláškou 

složenkou typu C na adresu: Stará Jana Křečhoř 116 280 02 

 

Uvedte telefon nebo email, aby mohl být sdělen termín 

tréninku. 

 

V.................................         podpis majitele........................ 

   

 


