
Přihláška / Entry 
 

Klubová výstava CMC 2020 / CMC Club show 
 

10.7.2021  Areál ZKO Roudnice nad Labem 
   GPS: 50.4150939N, 14.2528147E 
Rozhodčí/Judge: Marie Clare Varlet (Fr) 
Uzávěrka/Close: 20.6.2021 
       Pes/Male      Fena/Female 

Varieta: malinois  tervueren  lakenois  groenendael 

 

Výstavní třídy/ Classes: 
 

    Štěňat/Baby (4-6 měsíců/4-6 months)    Otevřená/Open (od 15 měsíců/from 15 months) 
 

    Dorost/Puppy (6-9 měsíců/6-9 months)        Pracovní/Working (od 15 měsíců s pracovním 
certifikátem/from 15 month with working certificate) 

 

    Mladých/Junior          Vítězů/Winner (od 15 měsíců s dokladem ICh, Ch,  
(9-18 měsíců/9-18 months)        NV, KV, CMC Ch/ from 15 monts with ICh, Ch, NV, KV, 

     CMC Ch 
 

Mezitřída/Intermediate         Veteránů/Veteran (od 8 let/from 8 years) 

(15-24 měsíců/15-24 months)    
 

Speciální pracovní třída/Utilization 
(od 24 měsíců, účastník musí splňovat podmínky pro zařazení do této třídy dle bodu 5.4 Zápisního řádu 

CMC, tj. splněná zkouška IGP3, ZVV3, Mondioring3 nebo Ring3 u psů, splněná zkouška IGP2, ZVV2, 
Mondioring2 nebo Ring2 u fen (jedna z uvedených zkoušek) a splněná zkouška IGP3, ZVV3, Mondioring3 

nebo Ring3 minimálně u osmi předků do čtvrté generace, předci musí být zastoupeni v linii otce i v linii 

matky./from 24 months, exam IGP3, ZVV3, Mondioring3 or Ring3 for male, IGP2, ZVV2, Mondioring2 or 
Ring2 for female, exam zkouška IGP3, ZVV3, Mondioring3 or Ring3 at least eight ancestors to the fourth 

generation, ancestors must be represented in the line of the father and in the line of the mother) 
 

Jméno psa/Name of the dog  

Číslo zápisu/Registerd ID  Narozen/Date of born  

Získané tituly/Titles  

Otec/Sire  

Matka/Dam  

Chovatel/Breeder  

Majitel/Owner  

Adresa (vč. PSČ)/Adress  

Tel. číslo/Phone number  E-mail  

(ne)člen CMC (u člena číslo průkazky)  

Soutěže: 

Chovatelská skupina: 

Breeders group: 

 Nejlepší pár: 

The best pair: 

 

Nejlepší chovný pes(fena)/The best stud male(female)  

 
Přihlášky zašlete na adresu: marikakotulicova@seznam.cz 

Přihlášky zaslané po datu uzávěrky, bez dokladu o zaplacení nebo bez kopie PP nebudou 
přijaty! 

 
Poplatky dle propozic zasílejte na číslo účtu: 2900559271/2010 

Var.symbol = vaše telefonní číslo, do poznámky pro příjemce uveďte své jméno. 

Podáním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy a na 
webových stránkách CMC. 

 
Dne/date    V/In    Podpis/Signature 


