Klub Posokowca Członek ISHV
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Raciborzu
zaprasza na

Krajową Wystawę Posokowców
która odbędzie się
9 czerwca 2013 roku na terenie
Strzelnicy Myśliwskiej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wierzejska 100
 SĘDZIOWIE / RICHTER:
Ľudovít PITOŇÁK – Słowacja
Martin LIPTÁK – Słowacja
Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnyh od organizatorów.
W WYSTAWIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ PSY VI GRUPY FCI
Sekcja 2 POSOKOWCE:
Posokowiec bawarski - Bayerischer Gebirgsschweisshund (217)
Posokowiec hanowerski - Hannover'scher Schweisshund (213)
Alpejski gończy krotkonożny - Alpenlandische Dachsbracke (254)
 TERMIN PRZYJMOWNIA ZGŁOSZEŃ ( MELDESCHLUSS); 20. 05. 2013 r.
Zgłoszenia należy przesyłać na FORMULARZU znajdującym się na stronie

www.zkwp-raciborz.pl
na adres mailowy;

zkwp-raciborz@world.pl
Na wszystkie zgłoszenia mailem, po sprawdzeniu prawidłowości zgłoszenia, udzielamy
potwierdzenia przyjęcia psa drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres mailowy.
Brak takiego potwierdzenia oznacza że zgłoszenie nie dotarło do organizatorów wystawy!
OSOBNE POTWIERDZENIA PRZED WYSTAWĄ NIE BĘDĄ WYSYŁANE.
Numery startowe poszczególnych psów będą wydawane w Sekretariacie wystawy, po
sprawdzeniu wniesienia opłaty za udział w wystawie. Prosimy o zabranie ze sobą
potwierdzenia wpłaty.
Zgłoszenia można również przesyłać drogą pocztową (lub faxem) na adres:

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Ks. Londzina 49 skr. poczt. 87
47- 400 RACIBÓRZ
tel. 32 415 59 44, fax. 32 415 54 90
Wpłat należy dokonywać na konto ZKwP Oddział Racibórz
(NIE NA KONTO KLUBU POSOKOWCA);
Nr konta: ING BSK S.A. o/Racibórz 62 1050 1328 1000 00 22 4267 44 10
Dla wystawców zagranicznych: NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410
 OPŁATY / GEBÜHREN:
– za pierwszego psa (z katalogiem) – 70,00 zł,
– za każdego następnego psa tego samego właściciela ( bez katalogu) – 60,00 zł,
– za zgłoszenie do klasy baby, szczeniąt i weteranów ( bez katalogu) – 30,00 zł,
Opłata w dniu wystawy wynosi 100 zł niezależnie od klasy i ilości zgłoszonych psów.
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy zostanie wystawiony czy nie.
Opłaty za reklamy w katalogu:
– reklamy hodowlane, czarno-białe, 1 strona A5 – 50,00 zł,
– reklamy niehodowlane, czarno-białe, 1 strona A5 – 100,00 zł.
 KLASY WYSTAWOWE / KLASSEN:
Psa można zgłosić do jednej z następujących klas:
- baby ( Baby - 3-6 Monaten ) - od 3 do 6 miesięcy
- szczeniąt ( Jüngsten - 6-9 Monaten) - od 6 do 9 miesięcy
- młodzieży ( Jugend - 9-18 Monaten ) - od 9 do 18 miesięcy
- pośrednia ( Zwischen - 15-24 Monaten) - od 15 do 24 miesięcy
- otwarta ( Offene - ab 15 Monaten ) - powyżej 15 miesięcy
- użytkowa ( Gebrauchs - mit Bestätigung ) - z certyfikatem użytkowości
- championów ( Champion - mit Championat ) - z tytułem championa
- weteranów ( Veteranen - ab 8 Jahren ) - powyżej 8 lat
 Informacje regulaminowe
Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki posiadające rodowody organizacji
kynologicznych uznanych przez FCI.
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może
być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16 listopada).
Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy pośredniej wzwyż
wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z wpisem „rodowód w przygotowaniu” mogą
być wystawiane wyłącznie w klasie baby, szczeniąt i młodzieży.
W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest
dostarczenie kopii championatu lub certyfikatu użytkowości. Inne dokumenty nie będą
honorowane. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy
otwartej.
Wszelkie zmiany, w tym zmiany klas możliwe są jedynie w wyjątkowych wypadkach,
tylko do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, osobiście lub listem poleconym. Po
zamknięciu katalogu zmiana klasy nie będzie możliwa.

W wystawie mogą wziąć udział jedynie posokowce zamieszczone w katalogu.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania
przyczyny.
 Tytuły
Na wystawie przyznawane będą tytuły i wyróżnienia:
- certyfikat na Championa Polski – CWC ( tzw. duże CWC )
- Zwycięzca Młodzieży
- Zwycięzca (pies, suka)
- Zwycięzca Rasy
- Najpiękniejszy Pies Wystawy - Best In Show
 Konkurencje hodowlane
Najlepszy Reproduktor
Najlepsza Suka Hodowlana
Najlepsza Hodowla
Najlepsza Para hodowlana
Najlepszy Reproduktor ( minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów )
Najlepsza Suka Hodowlana ( minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów )
Najlepsza Hodowla ( minimum trójka psów z tym samym przydomkiem hodowlanym )
Najlepsza Para Hodowlana ( pies i suka będące własnością jednego właściciela )
Reproduktor/Suka hodowlana reprezentowana przez potomstwo – nie musi być zgłoszona
na wystawę!

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW WYSTAWY
KLUB POSOKOWCA CZŁONEK ISHV
ZAPEWNIA DODATKOWE ATRAKCJE !!!
Dodatkowych informacji na temat wystawy udziela; Wojciech Galwas, tel. 605 850 288.
W terminie późniejszym podamy informację o możliwości zakwaterowania.

DODATKOWE INFORMACJE
W przeddzień Wystawy Posokowców t.j. w dniu 8 czerwca Zarząd Okręgowy PZŁ w
Piotrkowie Trybunalskim organizuje Międzynarodowy Konkurs Posokowców.
Wszystkie informacje związane z udziałem w konkursie dostępne są na stronie;
www.piotrkow.pzlow.pl
Również 8 czerwca w godzinach popołudniowych, odbędzie się Walne Zebranie Klubu
Posokowca Członka ISHV. Po zakończeniu zebrania tradycyjna biesiada. O godzinie i
miejscu zebrania poinformujemy w późniejszym terminie.

Wszystkich miłośników posokowców zapraszamy
w dniach 8 – 9 czerwca do Piotrkowa Trybunalskiego
do czynnego uczestnictwa w Święcie Posokowców.

