
 

F é d é r a t i o n    I n t e r n a t i o n a l e   F é l i n e 
Český svaz chovatelů - Sdružení chovatelů koček 

Specializovaná organizace chovatelů koček Litvínov 

5. – 6. 05. 2018 

KULTURNÍ DŮM REPRE MOST 
nám. Velké mostecké stávky 4, 434 01 Most (z důvodu rekonstrukce ZIMNÍHO STADIONU) 

Srdečně Vás zveme na 49. a 50. ročník jednodenních mezinárodních výstav koček. 

Téma výstavy: Letní prázdniny 

SOBOTA: Speciální soutěž kouřových koček NEDĚLE: Mladý chovatel 

Předpokládaní posuzovatelé: 
Argia Laura Burani Ferrari, IT (1-4), Grazyna Laskowska-Malaga, PL (1-4), Helene Reiter, DE (1-4) 

Vladimir Isakov, BY/HU (1-4), Elin Hoffner, SE (3,4) 

Uzávěrka přihlášek 29. dubna 2018 
                                   Přihlášky:   čitelně vyplněné, potvrzené vlastní ZO, s potvrzením o  platbě zasílejte na adresu:  kockymost@email.cz  

nebo Monika Mašková, Žíželice 1, Žatec 438 01, tel.: +420 606 565 308 nebo elektronicky http://catshow.formees.com/f/most/ 

Platby:  provádějte na účet číslo:   35-5780390267/0100 vedený u KB a.s., jako variabilní symbol uveďte Vaše členské 
číslo totožné s čl. číslem uvedeným na přihlášce, v poznámce uveďte jméno majitele kočky. Nutnost ověření údajů + 50,- Kč. 
 U koček vystavovaných ve skupinách je povinné kromě EMS kódu uvést i skupinu zvířete !!!  

Více informací na: www.kockylitvinov.cz 
Vystavovatelé,  kteří nemají informaci o přijetí 5 dnů před konáním výstavy, jsou povinni si přijetí kočky ověřit. 

Inzerce v katalogu:  celá strana A5: 600,- Kč, polovina strany A5: 300,- Kč, podnikatelská: 2000,- Kč 
Program: Přejímka zvířat: 7:00 – 9:00  hod.; hlášení oprav 9:00 – 9:30 hod.; Posuzování, BIS, BIC, BOB 10:00 – 18/19:00 hod.  
Informace pro vystavovatele: 
 Výstavní klece –  moderní kovové, samonosné konstrukce o rozměrech 70x70x70cm s  p e v n o u p o d l á ž k o u . Ž i d l e p r o 
vystavovatele  budou k dispozici. Pro občerstvení možno využít nabídky restaurací v okolí. Klece nejsou číslované! Předčasné 
vydání posudku je zpoplatněno 200,- Kč / 10 € za jeden posudek. Neplacené a neschválené reklamy a prodej na klecích 
jsou zakázány. 
 Výstavní podmínky:  se řídí výstavním řádem ČSCH-SCHK. Vystavovatelé si mohou svá zvířata předvést k  po souzen í s am i , 
stewardi budou k dispozici. Účast na výstavě je na vlastní riziko, za případné škody neručíme.  Předčasné odchody z výstavy jsou 
možné pouze s  písemným  souhlasem výstavního výboru. Storno přihlášky a platby do data uzávěrky. Vystavovat mohou i členové 
organizací mimo FIFe, ve třídách 9-12.  
 Veterinární podmínky:    Kočky musí být očkovány podle požadavků země, kde se výstava koná, proti panleukopenii, 
kočičímu herpesviru a kaliciviru. Toto očkování musí být provedeno nejméně 15 dnů 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 veterinárním vyšetření sluchu kočky. 
Ubytování: doporučujeme Hotel CASCADE, nám. VMS 3, 43401 Most, tel: +420476703250  www.hotel-cascade.cz   

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                           

Klecné Jeden den Oba dny

třída 01, 03, 05, 07, 09, 11, 12 350 Kč / 15 € 600 Kč / 30  €

třída 02, 04, 06, 08, 10, 14, (15 - bez posouzení) (17 – veterán) 300 Kč / 15 € 500 Kč / 25 €

16 - vrh  (min. 3 zvířata) (dvojklec v ceně) 500 Kč / 20 € 900 Kč / 35 €

třída 13 Zdarma

příplatek za dvojklec pro jedno zvíře 200 Kč / 10 € 400 Kč / 15 €

Zvýhodněné ceny klecného pouze do uzávěrky, po uzávěrce + 50 % z ceny klecného.

PARKOVÁNÍ NA PŘILEHLÉM PARKOVIŠTI
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