
  OBLASTNÍ  VÝSTAVA  
NĚMECKÝCH OVČÁKŮ 

Nové Město pod Smrkem -ZKO Hajniště - 527
16.10.2021

Vážení chovatelé a majitelé Německých ovčáků, dovolujeme si vás pozvat na
oblastní výstavu, která se koná v podhůří Jizerských hor.

Výstavu pořádá ZKO Hajniště 527

HLAVNÍ SPONZOR HAPPY DOG



Místo konání: výcvikový areál ZKO Hajniště -527 (bývalá voj. kasárna)

Program:
7:30 – 8:45 přejímka psů
9:00  zahájení výstavy
9:15  posuzování ve třídách

Rozdělení tříd:
dorost (6-12 měsíců) mladý (12-18 měsíců) od 1.1.09 se střelbou!
dospívající (18-24 měsíců) pracovní (nad 24 měsíců) veteráni nad 8 let

Pro třídu dospívajících a pracovních je podmínkou zapsaný výsledek RTG DKK a DLK v PP.
Do třídy pracovní mohou být zařazeni pouze psi a feny se zkouškou z výkonu (ZM, ZVV1, SVV1, 
IGP1). 

Rozhodčí: všechny třídy posuzuje pan  Jiří Zavadilík

Ceny: Ve všech třídách první tři jedinci obdrží pohár a krmivo.

VÝSTAVNÍ POPLATKY: 

První uzávěrka 8.10.
za prvního psa (včetně katalogu)      350,-- Kč         
za každého dalšího psa            300,-- Kč                             

Druhá uzávěrka 11.10.
za prvního psa (včetně katalogu)      450,-- Kč         
za každého dalšího psa            400,-- Kč                             

Poplatky uhraďte  složenkou C na níže uvedenou adresu nebo na účet : 211745766/0600
Var. symbol tet.číslo psa nebo posledních 6 čísel čipu.

Přihlášky s dokladem o zaplacení výstavního poplatku zasílejte na níže uvedenou adresu nebo na 
mailovou adresu.

Alena Štefanidesová, Hajniště 57, Nové Město pod Smrkem 463 65
Tel: 603 203 208, email: zkohajniste@seznam.cz 

Doklady k účasti na výstavě: průkaz původu psa, výkonnostní knížka,očkovací průkaz.
U třídy pracovní doložte fotokopii certifikátu o složených zkouškách.

Ocenění: 
Dorost – velmi nadějný, nadějný
Mladý – VT, velmi dobrý, dobrý, dostatečný
Dospívající – VT, velmi dobrý, dobrý, dostatečný
Pracovní – VT OV, výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný
Známku výborný může obdržet pouze jedinec se zkouškou z výkonu a RTG DKK a DLK max. 2. stupně.

mailto:zko-frydlant@seznam.cz


Veterinární podmínky: Při přejímce bude vyžádán platný očkovací průkaz, v němž se potvrzuje, že pes 
byl očkován proti vzteklině, psince a hepatitidě v době ne kratší 30 dnů a ne starší než 1 rok.

Všeobecné ustanovení: Výstava je přístupná psům i fenám, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadované 
pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí byt zapsáni v české plemenné knize. Pořadatel nezodpovídá 
za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není 
dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším 
stupni březosti a kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady 
v exteriéru psa. Každý majitel souhlasí s uvedením svého jména a adresy ve výstavním katalogu.

Protest: 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 pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele 
výstavy.

Příjezd:   Od Liberce směr na Frýdlant v Čechách a z Frýdlantu na Nové Město pod Smrkem.
                 Nebo od Liberce směr Oldřichov v Hájích, Raspenava a na Nové Město pod Smrkem.

                                                                                 

                                                                                                                                        


