
  

 

Podle propozic poukazuji tyto poplatky: 

 

 

Za prvního psa:   …………..……… 

Za druhého a dalšího psa: …………………. 

 

Celkem:   …………………. 

 

 

Souhlasím, aby údaje o přihlášených psech, včetně jména a adresy 

majitele byly použity v katalogu klubové výstavy. 

 

 

 

 

 

V Praze dne : .... .... ......... Podpis: ……………………………..

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUKI Klub ČR 
  

Klubová výstava  

se zadáním titulu Klubový vítěz  
 

6. září 2014 
 

zámek Konopiště 

Program: 
 

10:00 – 10:20  přejímka psů, zahájení výstavy 

10:30 – 13:00  posuzování v kruzích 

13:00 – 14:00  vyhlášení vítězů, fotografování 

Rozhodčí:   Marta Růžičková 

 

 

 

Rozdělení do tříd: 

třída puppy 3 – 6 měsíců 

 dorostu 6 – 9 měsíců 

 mladých 9 – 18 měsíců 

 mezitřída 15 – 24 měsíců 

 otevřená od 15 měsíců 

 pracovní od 15 měsíců, certifikát  

 vítězů od 15 měsíců, vítěz KV, SV, NV, šampión 

 veteránů od 8 let 

 čestná šampión 

 

uzávěrka přihlášek je 26. 8. 2014 

 



Tituly (nejsou nárokové) 

 

CAJC, CAC, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz, BOB, Nejlepší 

veterán, Nejlepší dorost, Nejlepší štěně. 

 

Každý vystavovatel obdrží výstavní posudek. 

 

 

Veterinární předpisy 

   

Platné veterinární osvědčení, že pes byl očkován proti vzteklině, psince 

a inf. hepatitidě v době ne kratší než 30 dnů a ne starší 1 roku. 

 

 

Poplatky 
 

za prvního psa včetně katalogu 400,- Kč 

za druhého a dalšího psa  350,- Kč 

puppy, dorost, veteráni   200,- Kč 

čestná třída    200,- Kč 

 

Způsob platby 
 

pouze složenkou typu C na adresu: 

 

Saluki klub, Bukol 19, 277 44  Vojkovice 

 

Tamtéž zašlete i vyplněnou přihlášku. Přihlášky nebudou písemně 

potvrzované. 

 

 

Informace u pí. Hradecké na tel:  607 987 138 

     315 792 018 

 

PŘIHLÁŠKA 
 

 

 SALUKI   

Plemeno:  .................................    
pes 

  

   
fena

   

Třída:  .........................................................................................  

Jméno psa:  .................................................................................  

Datum narození:  …..... …..... …......... 

Číslo zápisu: ČMKU/SA  ...........................................................  

Otec:  ..........................................................................................  

Matka:  .......................................................................................  

Chovatel:  ...................................................................................  

Majitel:  ......................................................................................  

Adresa:  ......................................................................................  
(ulice, číslo, PSČ, Město) 

Telefon:  .....................................................................................  
(mobil, pevná linka) 

e-mail:  .......................................................................................  

uzávěrka přihlášek je 26. 8. 2014 
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uzávěrka přihlášek je 26. 8. 2014 

 

 


