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PROPOZICE VÝSTAVY GALGO V NOUZI 

21.5.2022 
 
 POŘÁDÁ:  NorthWind Club 
 VEDOUCÍ VÝSTAVY:  Ivana Varousová 
 VEDOUCÍ KRUHU:  Radka Nevěčná 
 VETERINÁRNÍ DOZOR:  MVDr.  Sedmík (změna vyhrazena) 

 ROZHODČÍ:  Klára Nováčková (změna vyhrazena) 

 MÍSTO KONÁNÍ:  rekreační středisko Nesměř (u Velkého Meziříčí) 
  GPS:  49°18'32.6"N, 16°1'52.583"E  
   (49.3090556N, 16.0312731E ) 

 

 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  29.4.2022  

 

 VÝSTAVNÍ POPLATKY:  350,- Kč  (15 €) / 1 pes, splatné do data uzávěrky 

 

  číslo účtu: 2800377577 / 2010   VS: 012022 
     do poznámky „Výstava GvN a Vaše jméno“ 
  IBAN: CZ7020100000002800377577   BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
  (kopii platby zašlete na e-mail northwindclub@seznam.cz ) 

 

 PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE:   on-line: https://forms.gle/j88AfyB9zdJPs3ST6 

Seznam přihlášených: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rwRd1AtO5HsYeb_JcXmK99MrqZR_SQ4DcXXyZD7fhuI/edit?usp=sharing 

 

Jedná se o neoficiální výstavu určenou pro adoptované galgy, greyhoundy, podenca 
a křížence chrtů – lurchery 

jejíž zisk bude věnován zpět spolku Galgo v nouzi. 
 

 ROZDĚLENÍ TŘÍD:  Dorost (3-12 měsíců) 
  Mladí (12 - 24 měsíců) 
  Otevřená (2-3 roky) 
  Dospělí (3 - 6 let) 
  Veteránů (od 6 let) 
  Seniorů (od 9 let) 
  Handicap 
  (organizátor si vyhrazuje změnit věkovou hranici tříd, dle počtu přihlášených psů) 
  

 PŘEJÍMKA:  8.30 – 9.30 hodin 

 

 ZAHÁJENÍ POSUZOVÁNÍ:  10.00 (s ohledem na povětrnostní podmínky změna vyhrazena) 
 ZÁVĚREČNÁ SOUTĚŽ:  14.00 (nejdříve po ukončení posuzování) 

 

 CENY:  Všichni přihlášení obdrží balíček od generálního sponzora akce firmy JK Animals  
 
  BIS – vítěz výstavy 

• věcné ceny od generálního sponzora akce firmy JK Animals 
• věcné ceny 

  
 BOB – vítěz plemene 

• věcné ceny od generálního sponzora akce firmy JK Animals 
• věcné ceny 

 
 BOS – vítěz opačného pohlaví v plemeni 

• věcné ceny od generálního sponzora akce firmy JK Animals 
• věcné ceny 

 
 Vítězové tříd 

• věcné ceny od generálního sponzora akce firmy JK Animals 
• věcné ceny 

 

 DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE: v režii organizace Galgo v nouzi 
• Sympaťák výstavy 
• Nejhezčí voříšek – přihlášení na místě (pro pejsky, kteří doprovází adoptované kamarády) 
• Dítě a pes – přihlášení na místě 
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 VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:  Pes musí být doprovázen platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným 
  dokladem, obsahujícím záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných 
  vakcinací, případně další zdravotní záznamy. 
  Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných 
  nákaz přenosných na masožravce. 
  Psi musí být očkováni proti vzteklině dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem  
  příslušné vakcíny. Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní 
  očkování, nebo ode dne přeočkování. Při použití vakcinace s delší dobou platnosti je nutné, aby 
  veterinář, který vakcinaci provedl, zaznamenal dobu platnosti do dokladu uvedeného v bodě 1. 
  Každý pes musí projít veterinární přejímkou, kdo se v uvedenou dobu nedostaví, nebude  
  připuštěn na výstavu. 
 

 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI:  Pořadatel ani funkcionáři v žádném případě nepřebírají odpovědnost za nehody, nebo zranění, 
  které účastníci výstavy, jejich psi nebo sami funkcionáři způsobili. Plnou odpovědnost za svého 
  psa má majitel psa. Je přísně zakázáno volné pobíhání psů v okolí výstavního kruhu, případné 
  ztráty či škody pořadatel nehradí.   
 
 

GENERÁLNÍ SPONZOR AKCE – www.jkanimals.cz 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

DALŠÍ SPONZOŘI: 
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