
PŘIHLÁŠKA

VII. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PLEMEN

JACK RUSSELL TERRIER & PARSON RUSSELL TERRIER

se zadáním titulu CAC, CC a Vítěz spec. výstavy
sobota 30.7. 2016 v přírodním parku pod zámkem Konopiště

UZÁVĚRKA: I.  7.6. 2016   II.  7.7. 2016

plemeno:
pes
fenabarva:

 0 třída štěňat (4 – 6 měsíců)
 1 třída dorostu (6 – 9 měsíců)
 2 třída mladých (9 – 18 měsíců)
 3 mezitřída (15 – 24 měsíců)
 4 třída otevřená (od 15 měsíců)

 5 třída pracovní (od 15 měsíců)
 6 třída vítězů (od 15 měsíců)
 7 třída veteránů (od 8 let)
 8 mimo konkurenci

jméno psa, název chov. stanice:

zkr. pl. knihy, č. zápisu: datum narození:
u importovaných psů původní č. a zkr. plemenné 
knihy:
otec + název chov. 
stanice:

matka + název chov. stanice:

chovatel:



majitel:
tel.
: e-mail:

ADRESA

ulice:

město:

PSČ:

země:

Doklad o zaplacení  výstavního poplatku přiložte k přihlášce.  Bez kopie průkazu
původu a bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata!

Přijetí  psa na výstavu bude nejpozději  5 dní  před výstavou potvrzeno e-mailem,
proto jej prosím napište čitelně! 

Soutěže:

SOUTĚŽ PÁRŮ
pes:

fena:

CHOVATELSKÁ SKUPINA

chov. stanice:

chovatel:

plemeno:
jméno 
jedince:
jméno 
jedince:
jméno 
jedince:

DÍTĚ (DO 9 LET) A PES
jméno dítěte:

plemeno:

SOUTĚŽ PLEMENÍKŮ jméno otce:

pozn: Jedince do soutěží je možno přihlásit dodatečně ve výstavní kanceláři a to do skončení 
posuzování v kruzích. Všichni psi účastnící se soutěží musí být posouzeni na výstavě.



Dle propozic poukazuji tyto poplatky:

za prvního psa:

za další psy:

soutěže:

celkem:

Přihlášky zasílejte na adresu:

Věra Pruklová
Lomená 286
Zbuzany
252 25 
Mob: +420 604 518 221

a nebo na email:
verapruklova@centrum.cz

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.

datum: podpis majitele:
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