
2 jednodenní mezinárodní výstavy koček Praha
Sportovní hala Hagibor - Strašnice 

Izraelská 6, Praha 10  100 00
Srdečně Vás zveme k účasti na FIFe mezinárodní výstavě koček, která bude probíhat ve dnech  
25. - 26. 9. 2021 v prostorách Sportovní haly Hagibor - Strašnice. 
Změna posuzovatelů nebo propozic výstavy vyhrazena s ohledem na aktuální nákazovou situaci Covid
Posuzovatelé: 
Stephe Bruin (NL) 1-4; Flavia Capra (IT)  1 - 2; Alena Opatrná (CZ) 3; Liz Parry (CH) 4; Caroline 
Stoa (NO) 1, 2, 4
Přihlášky: UZÁVĚRKA 17. 9. 2021 
Přihlášky čitelně vyplněné, potvrzené ZO, s dokladem o zaplacení zasílejte na e-mail: star-cats@seznam.cz
Online přihláška: http://catshow.formees.com/f/praha/
Platby pro členy ČSCH:
na účet ZO: 107-850230267/0100. Jako variabilní symbol uveďte členské číslo ČSCH, uvedené na přihlášce. Do zprávy pro 
příjemce uveďte jméno vystavovatele

Třída 1 den 2 dny
1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 500Kč 900Kč
2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17 (veterán - od 7 let) 450Kč 800Kč
13 a, b, c 0Kč 0Kč
16 - vrh (min. 3 zvířata) dvojklec / jedno kotě z vrhu posouzení zdarma* 750Kč 1400Kč
příplatek za dvojklec pro 1 zvíře +400Kč +800Kč

* Pro vybrané kotě z vrhu zašlete přihlášku zvlášť s poznámkou - Z VRHU!

Výstavní podmínky:
Řídí se výstavním řádem ČSCH-SCHK. Vystavovatelé si mohou svá zvířata předvést sami, stewardi budou k dispozici. 
Vystavovatelé mohou umístit kočky do klece podle svého výběru, při počtu 3 a více přihlášených koček vám klece rezervujeme. 
Židle nejsou k dispozici.

Veterinární podmínky:
Všechny vystavované kočky musí být očkovány podle požadavků země, kde se výstava koná, proti panleukopenii, kočičímu 
herpesviru a kaliciviru. Toto očkování musí být provedeno nejméně 21 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. Majitelé bílých koček předloží veterinární osvědčení o sluchu kočky. Zahraniční 
vystavovatelé se řídí také podmínkami pro přechod hranic.

Ubytování:
Hotel Don Giovanni www.hotelgiovanni.cz nebo více na www.booking.com a www.hotel.cz
Časový harmonogram: Veterinární přejímka: 8:00 - 9:30; Posouzení a BIS: SO 10:00 - 17:00, NE 9:30 - 16:00

Přihlášky, PR Lena Venclíková star-cats@seznam.cz; tel: 773 999 352

Stevardi Adéla Justová adela.justova@gmail.com

Prodejci star-cats@seznam.cz 

Více informací o výstavě a online přihlášku naleznete na www.starcats.cz


