Informace k výběru reprezentace do Leidenu
Na členské schůzi KABT konané dne 26.11.2016 v Plzni byla zvolena Výběrová komise pro Leiden ve
složení:
Miroslav Kubinec, Barbora Trantinová, Petra Nováková, Sandra Piťhová, Lucie Žákovská, Vlastimil Erla
a David Kerpl
International weekend v Leidenu je nejprestižnější výstava bulteriérů na evropském kontinentu. Jak
název napovídá, je to víkendová akce. Zahrnuje Open show v sobotu – „tradiční“ výstavu, které se
může zúčastnit kdokoli se psem s průkazem původu. Nejsou zde zadávány klasické tituly CAC, ale
průběh výstavy, třídy a způsob přihlášení je stejný jako u běžných FCI výstav. V neděli pak probíhá tzv.
Country competition, což je méně obvyklá výstava národních týmů ve čtyřech kategoriích – psi do
dvou let, psi nad dva roky, feny do dvou let a feny nad dva roky. V každé kategorii se účastní dvě
zvířata. (Nominováni jsou v každé kategorii dva plus jeden náhradník.) Na neděli se nelze přihlásit
obvyklým způsobem! Zde je nutná nominace od národního klubu zastřešujícího plemeno bulteriér.
Úkolem Komise je výběr české reprezentace pro International weekend v Holandsku, zajištění všech
náležitostí týkajících se přihlášek a samozřejmě pomoc a podpora vybraných kandidátů na samotné
akci.
Výběr reprezentace provede Výběrová komise na základě přihlášek majitelů, kteří mají zájem se se
svým psem výstavy zúčastnit.
Podmínky pro výběr:


Pes narozený v České republice a odchovaný českým chovatelem



Komise přihlédne k výstavním úspěchům (seznam absolvovaných výstav a dosažené výsledky
bude majitel dodávat průběžně během výstavní sezóny)



Komise zohlední exteriérové kvality zvířete



Seznam všech přihlášených bude zveřejněn na webu KABT a průběžně doplňován o získaná
výstavní ocenění (ta musí majitelé sami zasílat na e-mail Komise)



Závěrečný výběr bude proveden na základě zveřejněného, transparentního bodování
jednotlivými členy Komise

Přihlášky byly spuštěny, uzavřeny budou 30.9.2017
Přihlášky prosím zasílejte výhradně e-mailem na adresu: leidenkabt@seznam.cz
Pokud budete potřebovat další informace, či budete mít jakékoliv dotazy k průběhu výstavy, způsobu
přihlášení nebo potřebným dokumentům, bez obav se ptejte tamtéž.
Ubytování je možné zarezervovat přímo v místě konání výstavy - v hotelu Holiday Inn
(http://www.hileiden.com/en/index.html), nebo v cenově dostupnějších relacích v ubytovacích
kapacitách v okolí např. prostřednictvím portálu Booking.com
Za Výběrovou komisi
Lucie Žákovská a David Kerpl

