Federácia Felis Slovakia

OZ Mačky-Nitra / Felis-Nitra

Fédération Internationale Féline

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA MAČIEK
Nitra, Agrokomplex, Výstavná 4

23. – 24. 11. 2019
Špeciálne súťaže mačiek
SOBOTA : Najkrajšia Svätá birma ( SBI )
NEDEĽA : Najkrajšie mačiatko vo veku 4-7 mesiacov

POSUDZOVATELIA :
Jaana Jerkinen (FI) all round, Alexey Schukin (NL) all round, Jarda Pánek (CZ)
1A,B, 3, 4C, Dominika Halická ( SK) 1B,2, Lucie Pánková ( CZ) 3.
Prihlášky : on line : http://catshow.formees.com/f/nitra
e mail : sonaivankova@anipet.sk

mobil : 00421 905 292280

Dátum uzávierky a storna prihlášok: 15.11. 2019
VÝSTAVNÉ POPLATKY :
Výstavné triedy

Poplatok za mačku
na 1 deň

Poplatok za mačku
na 2 dni

1 - 12
13a, b, c
14,15,17
16 / Mačky prihlásené vo vrhu budú
bezplatne aj samostatne posúdené /
Dvojklietka pre 1 mačku
Inzercia
Ak prinesiete na výstavu 2 mačky
( v tr. 1-12 ), tretia a ďalšie mačky
od toho istého majiteľa len

25 EUR
5 EUR
15 EUR
40 EUR

45 EUR

+ 10 EUR
A5 20 EUR
10 EUR

25 EUR
70 EUR

15 EUR

Platby : môžete uskutočniť bankovým prevodom alebo priamo na výstave.
Číslo účtu : SK 5811 0000 0000 2948 0413 08

SWIFT:TATR SK BX

Program :
7.00 – 9.00 príjem zvierat a veterinárna kontrola
9.00 – 9.30 – zmeny, opravy
9.30 – 10.00 - triedy 13 a,b,c
10.00 – 15.00 – posudzovanie, BIV, NOM
15.30 – Špeciálna súťaž
16.30 – 18. 00 - BIS
18.00 – Ukončenie výstavy
Výstavné podmienky
•
•
•
•
•
•
•
•

Majitelia bielych mačiek predložia veterinárnej kontrole výsledok vyšetrenia na
hluchotu.
Minimálny vek mačiatok zúčastnených na výstave sú 4 mesiace.
Výstava je usporiadaná v súlade s pravidlami FIFe a FFS.
Vystavovatelia môžu svoje mačky predviesť sami, stewardi budú k dispozícii.
Mačky sa musia nachádzať v dekorovaných klietkach po celý čas výstavy.Predčasné
opustenie výstavy je spoplatnené 10 EUR. Povolenie vydáva riaditeľ výstavy.
Na BIS mačky predvádzajú výlučne stewardi.
Vystavovatelia vystavujú na vlastnú zodpovednosť, žiadne nároky na úhradu škody
nebudú akceptované.
Skontrolujte si správnosť údajov v katalógu a prípadné chyby (zmeny) oznámte na
výstavnom výbore v deň konania výstavy najneskor do 9.30 hod.

Veterinárne podmienky
•
•
•

•

•

Každé zviera musí byť jednoznačne identifikované mikročipom alebo tetovaním.
Každé zviera musí predložiť počas veterinárnej kontroly Pet passport alebo očkovací
preukaz.
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa, je povinný v súlade s § 17 zákona č. 39/2007 Z. z. na
vlastné náklady zabezpečiť pri zvieratách starších ako 3 mesiace jeho vakcináciu a
revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej registrovanej
vakcíny (1 x ročne resp. 1x za 2 roky ) najmenej 21 dní pred výstavou.
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa, je povinný zabezpečiť očkovanie zvieraťa proti
panleukopenii a respiračným vírusovým ochoreniam najmenej 15 dní, nie však viac
ako 730 dni (24 mesiacov) pred výstavou tak aby zviera bolo v plnej imunite proti
týmto chorobám - v súlade s platnosťou vakcinácie vyznačenou registrovaným
veterinárnym lekárom.
Všetky mačky musia mať ostrihané konce pazúrikov pred výstavou.

Hotely : Hotel Oko, Fraňa Mojtu 6, Nitra, hoteloko@hoteloko.sk, http://www.hoteloko.sk/
ABC Hotel, s.r.o., Novozámocká 220/622, Nitra, recepcia@abchotel.sk, http://abchotel.sk
http://www.hotely-nitra.sk/
Právo na zmeny vyhradené. Aktuálne informácie budú zverejnené včas na web stránke :
http//felis-nitra.eu.
Tešíme sa na Vás ☺ Výstavný výbor.

