
 

Specializovaná organizace chovatelů koček Zdice 
za podpory města  Z D I C E   

 

pořádá svoji 

XVIII. Mezinárodní výstavu koček 

Ve Společenském domě Zdice – Husova  369 

267 51  Zdice 
GPS  -  49.9144386N, 13.9805172E 

http://www.schk-zdice.cz 

 

Sobota 20.10. 2018 – kočky kategorie 1 + 3 + domácí 

Neděle 21.10. 2018 – kočky kategorie 2 + 4 
Možnost získání 1 certifikátu 

Kočky NON FIFE mohou soutěžit ve třídách : 9,10,11,12 
 

Pozvaní posuzovatelé: 

Loredana Fanelli, IT (1-4) 

Angelika Kneifel, DE (1-4) 

Lili Anciau, BE (1-4) 

 

 
Změna posuzovatelů vyhrazena                                                                                            

Uzávěrka přihlášek  14.10.2018 nebo do naplnění 

omezené kapacity sálu.                                        

Storno přihlášek jen do data uzávěrky.  

Kočky přihlášené po 14.10. budou uvedené v dodatku. 
Upozornění :  třída 12 – koťata   4 – 7 měsíců 

                        třída 11 – koťata   7 – 10 měsíců 

 

Přihlášky 
Vystavovatelé plemen koček kategorie 2, 3 a 4 musí mít řádně vyplněnu přihlášku s uvedenou 

barvou variety a skupinou pokud se dané plemeno člení na skupiny.  

Všechny požadavky uvádějte prosím pouze písemně do přihlášky, na emailové a telefonické 

požadavky nebude brán zřetel. 

Pokud není přihláška potvrzená ZO, prosíme o potvrzení o členství zaslané ZO. 

 

Přihlášky potvrzené ZO s dokladem o zaplacení platby, zasílejte na adresu:  

 

Jana Sudíková, Točník 87,267 51 Zdice  mobil: +775080858 

Pro zasílání přihlášek a potvrzení o členství používejte výhradně !!!    e-mail : 

cat.show.zdice@seznam.cz. 
 

Přijetí na výstavu bude potvrzeno písemně (uveďte čitelně svůj funkční email přímo na 

přihlášce). Pokud potvrzení o přijetí nepřijde v týdnu před výstavou, kontaktujte ZO. 

Přihlášky stevardů: Kučera Jaroslav e-mail: jaraflash-arian@seznam.cz  

Přihlášky prodejců: Winklerová Renáta  e-mail : re.winklerova@seznam.cz 

 

http://www.schk-zdice.cz/
mailto:kytkarnakvitek@seznam.cz
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Program výstavy: 
Přejímka zvířat – sobota – neděle   8.00 - 9.00 hod. 

Kontrolní třída  -                              9.15 – 9.30 hod 

Posuzování, BIS                              10.00 – 18.00 hod 

Předpokládané  ukončení výstavy             18.00 hod 

Výstava bude oficiálně zakončena ředitelkou výstavy. 

 

Podmínky výstavy se řídí Výstavním řádem ČSCH-SCHK. Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby 

si mohou přinášet kočky k posuzování sami, stewardi budou k dispozici. Změny tříd musí být 

nahlášeny písemně předem nebo nejpozději do 9.15 hod výstavního dne.  

Předčasné odchody z výstavy jen s písemným povolením ředitelky výstavy. 

Vystavovatelé vystavují svoje kočky na vlastní riziko, uplatňování nároků na škodu nebude 

akceptováno. 

Rozměr výstavních klecí jsou 70x70 cm a 4 ks  60 x 60 cm.           

Židle budou k dispozici. Klece budou číslovány. 

Výstavní prostory jsou klimatizovány. 

 

Veterinární podmínky  
Všechny kočky musí být očkovány proti panleukopenii a kočičímu herpesviru a kaliciviru. Toto 

očkování musí být provedeno nejméně 15 dní před konáním výstavy. Platnost očkování musí být 

vyznačena veterinárním lékařem, který očkování prováděl, v pasu nebo očkovacím průkazu kočky. 

Očkování proti vzteklině se řídí platnými národními ustanoveními – všechny kočky, které nežijí na 

území ČR, musí být naočkovány proti vzteklině. Majitelé bílých koček musí předložit potvrzení o 

vyšetření sluchu. 

 

Výstavní poplatky  

Klecné a ostatní poplatky posílejte na účet č. 211832659/0300  
Variabilní symbol uveďte číslo průkazu ČSCH, do zprávy pro příjemce uveďte jméno vystavovatele, 

popř.  poštovní poukázkou „C“ na adresu pro zasílání přihlášek.  

Při současné platbě více položek (klecné, inzerce, více vystavovatelů apod.) částku rozepište.  

Případné nedoplatky musí být uhrazeny při přejímce.  

 

Klecné       Pro členy ČSCH  

1 den   

Tř. 3, 5, 7, 9  600,- Kč   

Tř. 4, 6, 8, 10, 11, 12  500,- Kč      

Tř. 1, 2, domácí, mimo soutěž, veteráni  400,- Kč    

Vrh (dvouklec) 3 koťata od 4 měsíců 800,- Kč   

Příplatek za dvouklec pro jedno zvíře  250,- Kč  omezeně    

Kontrolní třída  13c - 100,- Kč  

Platba u přejímky  +  

 

+100,- Kč/ kočka 

Při přihlášení 3 a více koček jednoho majitele: třetí a každá další kočka bez ohledu na třídu: - 200,- Kč   

 

Doprava: Pokud bude uvedeno v přihlášce – zajistíme dopravu vystavovatelů z vlakového a 

autobusového nádraží Zdice do SD Zdice. 

 

Těšíme se na vaši účast.                                            Výstavní výbor SO CHK Zdice 


