
I. Národní výstava adoptovaných psů

BEST FRIENDS 2016

PROGRAM 

Datum:     sobota 1. 10. 2016

Místo:      areál Výstaviště Praha Holešovice

Uzávěrka:    20. 9. 2016

Přejímka:         9.00 – 10.30

Posuzování v kruzích:   10.30 – 14.30

Závěrečné soutěže:   15.00 – 16.00

Změna programu vyhrazena, vystavovatelé o nich budou včas informováni.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ   

Výstava je přístupná všem psům a fenám adoptovaným z některého českého nebo zahraničního útulku 
nebo od oprávněné neziskové organizace. Tuto skutečnost majitel doloží kopií adopční smlouvy.

Vystavovatelé jsou povinni: dodržovat ustanovení Veterinárního zákona, Zákona na Ochranu zvířat,  
těchto propozic a pokynů pořadatele, v areálu výstavy se chovat slušně a sportovně, k čemuž se zavazují 
podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště a vzít v potaz, že v areálu 
se budou pohybovat i jiná zvířata (např. koně). V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, 
budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy a jako příspěvek na činnost Home 4 Pets, z.  s.  
Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky ani za škody způsobené vystavovatelem 
nebo jeho psem.

Psi budou posuzováni v 5 třídách:

  I.  TŘÍDA ŠTĚŇAT A DOROSTU   (4 – 9 měsíců)
 II.  MEZITŘÍDA      (9 – 36  měsíců)
III.  TŘÍDA OTEVŘENÁ    (nad 3 roky)
IV.  TŘÍDA VETERÁNŮ    (nad 8 let)
 V.  TŘÍDA ČESTNÁ - HANDICAPOVANÍ

  a 3 velikostech:

    I.  MALÍ   (do 15 kg)
   II.  STŘEDNÍ  (15 –  30 kg)
  III.  VELCÍ   (nad 30 kg)
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TITULY

VÍTĚZ  SOUTĚŽE  JUNIOR  HANDLING  – nejlepší předvedení psa vystavovatelem do 13 let
VÍTĚZ TŘÍDY PES     – bude zadávaný nejlepšímu psu v jeho třídě a velikosti
VÍTĚZ TŘÍDY FENA     – bude zadávaný nejlepší feně v její třídě a velikosti
NEJLEPŠÍ PES VÝSTAVY    – bude zvolen z vítězů tříd I.,II., III. a IV.
NEJLEPŠÍ FENA VÝSTAVY    – bude zvolena z vítězek tříd I.,II., III. a IV.
VÍTĚZ  VÝSTAVY      – bude zvolen mezi nejlepším psem a nejlepší fenou výstavy 
ČESTNÝ VÍTĚZ  VÝSTAVY   – vítěz třídy V.

CENY 

 Každý vystavený a posouzený jedinec obdrží medaili za účast, diplom,  
 odborný posudek od profesionálního rozhodčího a drobný dárek
 První pes a první fena v každé třídě obdrží pohár a věcné ceny
 Nejlepší pes a nejlepší fena výstavy obdrží velký pohár a věcné ceny
 Vítěz a Čestný vítěz BEST FRIENDS 2016 a vítězná dvojice v soutěži Junior Handling  

 obdrží luxusní pohár dary od sponzorů 

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 a být  v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. 
 Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo  

 k vzájemnému  napadání nebo případnému poranění osob

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ A ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky se podávají mailem nebo poštou: 

E-mail:  BestFriends2016@centrum.cz 

Adresa: Home 4 Pets 
  Božena Ranglová 
  Petra Jilemnického 332
  250 88 Čelákovice

Každý pes má svou přihlášku.  
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel  
odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložen  
scann / fotokopie Adopční smlouvy, aby bylo možno ověřit,  
že pes splňuje základní podmínku této výstavy.

/ Nečitelné přihlášky nebudou přijaty /
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POPLATKY

K přihlášce musí být doložen doklad o provedené platbě Výstavního poplatku – potvrzení o provedení ban-
kovního převodu nebo kopie ústřižku složenky typu A. Poplatek je možné zaplatit i na místě. Při neobsazení 
maximálního počtu vystavovatelů, bude možné se přihlásit i po uzávěrce nebo na místě, ale doporučujeme 
tuto skutečnost si ověřit telefonicky či e-mailem dopředu s pořadatelem. Platba na místě bude navýšena  
o 100,-Kč / pes bez ohledu na datum zaslání přihlášky, s výjimkou handicapovaných.
Každý jedinec může být přihlášen pouze do jedné třídy, ale současně může soutěžit v kategorii  
Junior Handling.   
Vstupní list bude zaslán elektronicky cca týden po Uzávěrce.  
Od 28. 9. 2016 bude také možno si  zkontrolovat na www.home4pets.cz v seznamu vystavovatelů,  
zda byla přihláška přijata. Pokud vystavovatel nenalezne své jméno v seznamu vystavovatelů,  
je třeba se o důvodu informovat na tel.: +420 775 956 352.

POPLATKY           Do uzávěrky  Po uzávěrce nebo na místě

za 1. psa            280,- Kč              380,- Kč

za dalšího psa  
(= stejné jméno majitele jako u 1. psa)      230,- Kč              330,- Kč

Veteráni  
(při vystavení více psů nemůže být  
veterán považován za 1. psa)       200,- Kč              300,- Kč

Handicapovaní            zdarma              zdarma

Junior Handling           200,- Kč              300,- Kč 
 
Číslo transparentního účtu: 276136574/    0300

TIP PRO VYSTAVOVATELE A JEJICH DOPROVOD
 
Symbolem výstavy BEST FRIENDS je pro tento rok oranžový motýlek na obojku psa. 
Všichni vystavovatelé, jejichž pes bude mít tento doplněk, obdrží od pořadatele výstavy dárek.  
Připadnou inspiraci možno čerpat na: www.psimotylek.cz 

Výtěžek z této výstavy po odečtení nákladů bude využit v rámci připravované výstavby nového zázemí  
pro psy v péči Home 4 Pets i pro jejich osvojitele (poradna, výcvikové a osvětové akce).  
 Využití získaných prostředků můžete sledovat na transparentním účtu:  276136574/    0300 

Všem vystavovatelům a případným nevystavujícím přispěvatelům předem za naše svěřence děkujeme!                          


