
Vážení vystavovatelé, 

 

prosíme, dodržujte v prostorách výstavy tato vládní nařízení proti SARS-COV-2 a 

organizační nařízení: 

 

1/ Každá osoba se při příchodu na akci,  vyjma dětí do 6 let, musí prokázat při přejímce psa 

- dokladem o prodělaném onemocnění covid v posledních 180 dnech 

- dokladem o platném očkování ,  nejméně 22 dní po 1. dávce 

- negativním antigenním testem ne starším než 72 hodin či PCR testem ne starším 7 dnů 

(potvrzením od zaměstnavatele, školy, odběrových míst  nebo čestným prohlášením ) 

- samotestováním  ( je potřeba mít čestné prohlášení o negativitě testu s platným 

datumem – doporučujeme vyfocení negativního testu ) 

Testování na místě nebude z organizačních důvodů možné. 

2/ Po celou dobu konání akce jsou účastníci povinni nosit respirátor FFP2, KN95, N95, 

pokud nebude dodržen rozestup 2m. 

Pokud se účastník neprokáže jedním z těchto výše uvedených dokladů, nebude na 

výstavu vpuštěn. 

3/  Vystavovatelé kteří nepostoupí do závěrečných soutěží, musí  po ukončení  posuzování 

opustit areál výstavy. 

4/ Omezení kvůli vládnímu nařízení bude také v prostorách, a na terase restaurace. 

5/ Počet účastníků na výstavě je vládním nařízením omezený, proto prosíme, neberte 

s sebou doprovod  a dodržujte počet přihlášených psů na přihlášeného účastníka. 

 6/ Účastníci  přihlášení pouze na bonitaci, nebudou na výstavu vpuštěni.  I na bonitaci se 

budou přihlášení prokazovat výše uvedenými doklady. 

7/ Časový harmonogram – časy jsou orientační 

Psi v kruzích nastupují podle abecedy, proto nemusíte jezdit na výstavu hned ráno  ale 

můžete přijet až na posuzování. 

- kruh č. 1 – Afgán ( 9,30 – 11,00) , Barzoj (11,00- 12,45) , Saluki (12,45 – 14,45) 

- kruh č. 2 – Grey (9,30 – 10,30) , Azavak (10,30 – 11,00), Deer (11,00 -11,30) , 

Dlouhosrstý vipet (11,30 – 12,45),  Irský vlkodav (12,45 – 14,15) , Polský chrt (14,15 – 

14,20) , Sluga, (14,20 – 14,30) Španělský galgo (14,30 – 14,35) 

- kruh č. 3 – italský chrtík ( 9,30 – 11,30) , vipet  (11,30 – 14,30) 

 

 

V případě změny vládních nařízení budou pravidla aktualizována. 

 

Za výbor KCHCH Ivana Vítovská 

 

 



 


