II. World Krysarik Show

24. listopadu 2012 - Symposium
Zveme všechny rozhodčí 9. skupiny, poradce chovu a přátele
plemene na sympozium. Dozvíte se více o tomto báječném
plemeni!
Přihlášky online do 03.11.12 na www.macshot.de/vk-sx3

Program - Témata & referující
10:00 hod.

VK zve na II. World Krysarik Show, která se v roce 2012
koná porvé v Německu ve spolupráci s českým Klubem
přátel psů pražských krysaříků.
Víkendové mezinárodní setkání pražských krysaříků s jedinečnou možností vystavování, výměny informací a zkušeností, pěstění stávajících a navazování nových známostí.
V sobotu se bude konat zajímavé symposium s možností
bonitace a ZZP. V neděli pak výstava, na které bude vyhlášen vítěz II. světové výstavy pražkých krysaříků.

10:10 hod.

11:15 hod.

bonitace-krysarik@centrum.cz
www.prazsky-krysarik.cz/download/prihlaska_bonitace.pdf
Bonitace – členové KPPPK 250,- Kč
Bonitace – nečlenové KPPPK 500,- Kč
Je nutné předložit osvědčení o vyšetření luxace patel!

Novodobá historie & začátky chovu*
paní M. Cramer & paní J. Smahová

10:40 hod.

Přihlášky online do 03.11.12 paní Z. Máchálkova

Zahájení předsedkyní VK e.V.,
paní K. Biala-Gauß

Verband Deutscher Kleinhundezüchter e.V.
(VDH/FCI)
Neußen / Sachsen

ca. 14:00 hod. Bonitace KPPPK*

ca. 16:00 hod. ZZP / posouzení fenotypu VK

Chov & aktuality v Čechách*
paní Z. Horáková

Přihlášky online do 03.11.12 paní A. Starke

Posuzování & hodnocení

havaneseronline@yahoo.de

pan P. Řehánek
12:00 hod.

Všeobecně k české bonitaci

Poplatek za ZZP 50,00 € (platí se hotově na místě)

paní K. Homann
12:10 hod.

12:30 hod.

Všeobecně k ZZP / posuzování fenotypu

Je nutné předložit max. 4 týdny staré osvědčení o vyšetření

paní A. Starke

luxace patel ! Psi, kteří jsou pouze čipováni se na místě

přestávka

podrobí odběru DNA (stěr - 34,00 €). Přihlášky do 03.11.12

Těšíme se na krysaříky, jejich majitele, chovatele, přátele
ale i zájemce o plemeno, které s radostí přivítáme na této
jedinečné akci v hezkém Neußenu.

Všechna ostatní plemena VK – ZZP 25.11.2012 ca. 10 hod.

Místo konání - Forsthaus Dröschkau,
04874 Neußen (Belgern), Dröschkauer Forsthaus 1
www.forsthaus-droeschkau.com

Společenský večer 24.11.2012
Společná večeře 19:00 hod.
Přihlášky

online do 03. listopadu 2012
na www.macshot.de/vk-sx3

Poplatek
* v češtině s německým překladem

zukünftigen Familienmitglied, dem Prazsky Krysarik.

15,00 Euro/os.
(hotově na místě, paní Linné)

25. listopadu 2012 - Výstava
Vstup od
Začátek
Rozhodčí

8:30 hod.
10:00 hod.
pan Petr Řehánek (CZ)

Vedení výstavy

pani Karin Biala-Gauß
Fellbach-Offingen, Hauptstraße
biala-gauss@arcor.de

Email
Přihlášky

Email

pani Heike Linné
Bergstraße 51, 01738 Dorfhain
Tel.: 0049 (0) 35055 69786
Fax: 0049 (0) 35055 69785
heike.linne@t-online.de

Přihlášky online:

www.macshot.de/vk-sx3

Uzávěrka

03. listopadu 2012

Z dálnice A9
sjezd z dálnice A9 Schkeuditzer Kreuz na dálnici
A14 směr Drážďany (Dresden)
po dálnici A14 až na sjezd Mutzschen
zde jěďte směren na Mutzschen / Wermsdorf /
Oschatz
ve Wermsdorfu následujte značení na Dahlen a
jeďte až do Dahlenu.

Verband Deutscher Kleinhundezüchter e.V. představuje
u příležitosti World Krysarik Show 2012
titul
"World Krysarik Winner" a dvojitý-VK-CAC/JCAC.
Dále se pozdvihují rez. čekatelství (res. CAC) na VK-CAC/
JCAC, pokud bude nejvyšší platné ohodnocení zadáno (V).

v Dahlenu následujte značení na Belgern
v místě Kaisa jeďte rovně do Neußenu
několik metrů za značkou místa Neußen uvidíte po
pravé straně odbočku Forsthaus Dröschkau. Zde
odbočte a jeďte až na místo (bývalá hájenka
Forsthaus Dröschkau)

VDH veterán CAC (VDH V-CAC)
VDH junior CAC (VDH J-CAC)
VDH šampion CAC (VDH CAC)

6-9 měs.
9-18 měs.
15-24 měs.
od 15 měs.
od 15 měs. s titulem *
od 8 let

* bez osvědčení o šamp. bude pes přeřazen do tř. otevřené!
** vítězové s nejvyšším oceněním budou soutěžit o titul
„World Krysarik Winner 2012“.
Všechny barvy se posuzují společně!
Přihláška zavazuje k zaplacení poplatku!

VK veterán CAC (VK V-CAC)
VK junior CAC (VK J-CAC)
VK šampion CAC (VK CAC)
Včetně všech rezervních čekatelství.
Zadávat se bude titul

Poplatky
Každý první pes ve třídě mladých, mezitřídě,
otevřené a třídě vítězů (šampionů)
Každý další pes ve výše uvedených třídách
Každý pes ve třídě nejmladších, seniorů a čestné a
Soutěžě skupin a párů
Juniorhandling

Popis cesty

Zadávat se budou všechna čekatelství VDH a VK.

Třídy
Nejmladších
Mladých
Mezitřída **
Otevřená **
Šampionů **
Veteránů

Pozor: Platí výstavní řád VDH!
Zákaz vystavování kupírovaných psů! Pes musí mít platné
očkování proti vzteklině a ostatním inf. chorobám.

30,00 €
28,00 €
15,00 €
0,00 €

Platby: Hotově na místě před zahájením výstavy
Přihlásit je možno pouze psy s platným, průkazem původu
vydaným členem VDH či jiného čl. subjektu FCI.

 World Krysarik Winner 2012 mladých P/F
 World Krysarik Winner 2012
(z **-tříd P/F)
 World Krysarik Winner 2012 veterán P/F
 BOB World Krysarik Show 2012

sjezd z dálnice Mutzschen

Soutěže
Nejlepší pár
Nejlepší skupina
Junior-Handling

Z dálnice A14

dále jako z A9

pes & fena jednoho majitele
alespoň 3 jedinci z jedné CHS
pes a dítě (9-17 let)

Možnost ubytování:
Forsthaus Dröschkau

Tel.: 0049 (0) 34224 45180

