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Klub přátel psů pražských krysaříků 

KLUBOVÁ VÝSTAVA KPPPK bez zadávání titulu klubový vítěz / CLUB SHOW without title Club Winner 
KLUBOVÁ VÝSTAVA KPPPK se zadáváním titulu klubový vítěz / CLUB SHOW with title Club Winner

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KPPPK / SPECIALTY SHOW 
................................................................................... 

Jméno psa / Dog´s name:

Chovatelská stanice / Kennel:

Datum narození / Date of Birth:

N. Reg/PK:

Otec / Father:

Matka / Mother:

Chovatel / Breeder:

Majitel / Owner: 

Ulice / Address:

Město a PSČ / City and post code: 

Stát / Country:

Telefon / Phone:

E-mail:

Pes / Dog           Fena / Bitch

Černá s pálením / Black & Tan

Hnědá s pálením / Brown & Tan

Modrá s pálením / Blue & Tan

Lila s pálením / Lila & Tan

Žlutá / Yellow 
Červená / Red  

Merle 

Tř. štěňat / 

Tř. dorostu / Puppy class 

Tř. mladých / Youth class 

Mezitřída / Intermediate class 
  

Tř. otevřená / Open class 

Tř. vítězů / Winner class 

Tř. veteránů / Veteran class 

Čestná tř. / Honour class 

Tř. mimo konkurenci / Outside competition 

Handicap tř. / class (po úraze / after injury) 

Baby class  
4 - 6 měsíců / moths 

6 - 9 měsíců / moths 

9 - 18 měsíců / moths 

15 - 24 měsíců / moths 

 od 15 měsíců / 15 moths and older

 pouze pro CIB, národní šampiony, národní a 
klubové vítěze (zašlete kopii diplomu šampiona) 
/ for CIB, national champions, national and club 

winners only (send a copy of the champion certificate)  

  od 8 let / 8 years and older 

 pro šampiony / for champions
Soutěž párů / Couple class

Chovatelská skupina / Breeder´s group 

Dítě a pes / Child and dog

pes / dog: fena / bitch:

jméno ch. st. / name of kennel: chovatel / breeder: 

jméno dítěte / name of child: věk / age:

jméno psa / name of dog:

Vystavovatel svým podpisem na p řihlášce souhlasí s uvedením svého jména a adresy ve 
výstavním katalogu a pod řizuje se výstavním propozicím. 
K přihlášce připojte aktuální oboustrannou kopii pr ůkazu původu psa/feny. P řihlášku 
vypl ňte čitelně. Doklad  o provedené  úhradě poplatk ů přiložte k této přihlášce. Při hlášení 
do t řídy vítězů přiložte kopii diplomu o získaném vítězství. Při hlášení do t řídy čestné, 
přiložte kopii diplomu o získání CH. Při hlášení do handicap t ř ídy přiložte veterinární 
zprávu o úraze. 
BEZ TĚCHTO DOKLADŮ NEBUDE PŘIHLÁŠK A PŘIJATA!!!  
Přihlášky  zasílejte  na adresu uvedenou v propozicích  výstav y, NE na níže 
uvedenou!!!  
Na později došlé přihlášky nebude brán zřetel. Platbu zasílejte na klubový účet u FIO 
BANKY. 
Adresa:  Klub p řátel  psů  pražských krysa říků,Petrohradská 3112, Kladno 
č. účtu 2400444072/2010, variabilní symbol – uveden v propozicích výstavy 

The exhibitor agrees to have his / her name & addre ss published in a show catalogue and 
agrees with the show rules.  
Please enclose a copy of Pedigree Papers – both sid es. Fill the application form in legibly . 
Enclose  also a copy  of a payment  receipt.  When applying  for  a Category  of Winners 
enclose a copy of a diploma.  When applying for an Honorary Category enclose a copy of a 
CH – Czech Champion diploma. When applying for a Ha ndicapped Category enclose a 
veterinary report about the injury . 
APPLICATION WILL NOT BE ACCEPTED WITHOUT THESE DOCUMENTS!!!!!!  
Send to the address published in the show invitatio n. Do not use the address 
below!!!  
Applications  sent after deadline will not be accepted. Bank Det ails: FIO BANKA  
PK Club address:  Petrohradská  3112, Kladno, CZ. 
Account  no: 2400444072, Bank Code: 2010 IBAN: CZ9620100000002400444072 
SWIFT/ BIC: FIOBCZPPXXX 

V / In ............................................................... dne / date ............................... podpis / signature .................................................................... 


