Českomoravská kynologická jednota
OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ
všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU
spojená s klubovou výstavou
Klubu chovatelů loveckých slídičů pro plemena španělů, vodních psů
a dalších plemen sdružených v KCHLS mimo retrievrů
Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze
Klubu chovatelů českých horských psů
sobota dne 7. května 2011
zámecký park na Kačině u Kutné Hory

Program:

7.00 – 9.00
8.30
9.30 – 10.00
10.00 - 15.00
15.30 - 17.00

přejímka psů
porada rozhodčích
zahájení výstavy
posuzování v kruzích
odpolední soutěže pro klubovou výstavu KCHLS

Přihlášku zasílejte na adresu: Výstavní výbor ČMKJ
U Jelena 487
Kutná Hora – 284 01
tel.: 327512543

Uzávěrka přihlášek:

1. termín 15. března 2011
2. termín 10. dubna 2011

Rozhodčí
Pro KV KCHLS:
ASS+CS+ostatní španělé: Marjo Jaakkola, kennel Benton, Finsko
WSS+ostatní španělé, vodní psi a NK: Kirsi Nieminen, kennel Heilurihännän, Finsko
AC: Dusko Piljevic, kennel Gallinagos, Srbsko

Tituly
Oblastní výstava:

vítěz třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů, veteránů,
oblastní vítěz

Klubová výstava KCHLS:
CAJC, CAC, Res. CAC, Nejlepší veterán (získává pes i fena s
oceněním V1), Klubový vítěz 2011, Klubový vítěz mladých, BOB, BIS.
Všichni vystavovaní psi obdrží posudek a diplom. Jedinci, kteří získali známku VN1
obdrží kokardu. Psi, kteří obdrží čekatelství CAJC, CAC, titul Klubový vítěz a Nejlepší
veterán plemene obdrží pohár. Udělení titulů není nárokové.
Tituly a ocenění, která se zadávají při odpoledních soutěžích (platí pouze pro výstavu
KCHLS)
BIS BABY - nastupují jedinci (psi i feny) ze třídy BABY(štěňat),jimž byla zadána známka
VN1
BIS PUPPY – nastupují jedinci (psi i feny) ze třídy PUPPY (dorostu), jimž byla zadána
známka VN1
BIS JUNIOR – nastupují všichni jedinci(psi i feny), kteří ve třídě mladých získali titul CAJC
BIS VETERÁN – nastupují všichni jedinci (psi i feny), kteří ve třídě veeteránů obdrželi
známku V1.
BIS – nastupují všichni jedinci, kteří obdrželi titul BOB.
Soutěže (pouze výstava KCHLS)
Do soutěží je možno přihlásit se předem, po vyplnění přihlášky a zaplacení poplatku 100,Kč/soutěž a doložení potvrzení o zaplacení k přihlášce. Rovněž je možno přihlásit se na místě,
v den konání výstavy a to do 14 hod. ve výstavní kanceláři, poplatek 150,-Kč/soutěž.
Nejhezčí pár psů – pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na
výstavě posouzeni.
Chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince a maximálně 5 jedinců stejného plemene,
pocházející od jednoho chovatele a min. Ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na
výstavě posouzeni.
Nejlepší plemeník – plemeník s nejméně pěti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni.
Hodnotí se typ a kvalita chovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen.

Výstavní poplatky: (Kč) - platí pro všechny čtyři pořádané výstavy
1. uzávěrka (10.3.2011)
za prvního psa (včetně katalogu,parkovného ) 600,-Kč
za dalšího psa
400,-Kč
štěňata,dorost a veteráni (nesmí být jako
první pes)
150,-Kč
soutěže KV KCHLS (poplatek je za 1 soutěž)
100,-Kč

2. uzávěrka(10.4.2011)
700,-Kč
500,-Kč
200,-Kč
100,-Kč
nebo 150,- Kč na místě

Ve výstavním poplatku je započteno vstupné pro jednu osobu. Poplatek uhraďte
přiloženou složenkou, č.ú.441723319/0800, k.symbol 0379 (poštovní poukázka A-V).
V případě úhrady jiným způsobem uveďte jako variabilní symbol číslo zápisu vystavovaného
psa.
Kopii dokladu o zaplacení je nutno přilepit na přihlášku. Poplatek se vrací jen v případě, že
přihláška byla odmítnuta. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení
výstavního poplatku. Přihlášky, na kterých nebude přilepen doklad o zaplacení, nebudou
přijaty.
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na
obálce se zaslanou přihláškou. Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno vstupním listem
deset dnů před výstavou.
Třídy
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce). Pro
zařazení do třídy pracovní je nutno k přihlášce připojit fotokopii certifikátu
opravňujícího k zařazení do této třídy (certifikát pro psy loveckých plemen vydává
ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, pro služební plemena ČKS Praha 7, U
Pergamenky 3). Pro zařazení do třídy vítězů je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu
opravňujícího k zařazení do této třídy (mezinárodní a národní šampión, národní vítěz, klubový
vítěz, vítěz speciální výstavy). Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání
výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
- Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce přiložte
fotokopii celého průkazu původu – platí pro všechny jedince přihlášené na výstavu. Bez
fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata.
- Vystavovaní jedinci mohou být přihlášeni pouze do jedné z uvedených tříd. Pro plemena,
která jsou posuzována podle zbarvení, velikosti a váhy platí předpisy FCI.
- Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes má zkoušku z výkonu
(certifikát o vykonané zkoušce), nebo je Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz, Národní
vítěz, Šampión členské země FCI nebo Interšampion, bude zařazen do třídy otevřené.
Veterinární podmínky
- Při přejímce psa je nutné předložit platné veterinární osvědčení psa v němž se potvrzuje, že
pes má platné očkování proti vzteklině, ne kratší než 30 dnů před konáním výstavy. Má platné
očkování proti psince, parvovirose a inf.hepatitidě, ne kratší jak 30 dnů před konáním
výstavy.

- Na výstavě musí být dodržována ustanovení zákona č.246/92 Sb. (Zákon na ochranu zvířat
proti týrání) ve znění pozdějších předpisů v celém rozsahu.
Doklady k účasti na výstavě
- Průkaz původu psa , (importovaní psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé
bydliště musí být zapsaní v plemenné knize Českomoravské kynologické unie).
- Očkovací průkaz, nebo pas pro malá zvířata.
- Vstupní list na výstavu

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psa, za úhyn nebo ztrátu psa a
neručí za škody psem způsobené v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí
vystavovatel. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu, psi
nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé
feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a
agresivní vůči lidem a psům, psi s kupírovanýma ušima.
V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na
uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.
Na výstavě platí zákaz změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním a
tónováním srsti a základní úprava srsti trimovaním, s vyvazováním psů na stolech.
- Vodění štěňat a jejich prodej je na výstavě zakázán.
- Výstavní výbor ubytování nezajišťuje.
- Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost.
- Vystavovatel (majitel) souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.
- Přijaté přihlášky budou nejpozději týden před výstavou potvrzeny.
Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný.
Protestovat lze pouze z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů, propozic). Protest
musí být podán písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši 500,Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Inzerce v katalogu
1 strana A 5
½ strany A 5
pro vystavovatele a soukromé osoby
500,-Kč
300,-Kč
pro firmy
1.000,-Kč
600,-Kč
Rozsah inzerátu musí odpovídat požadované velikosti formátu.
Výstavní výbor si vyhrazuje právo grafické úpravy.

Přihláška
na
1)* OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ
spojená s klubovými výstavami
2)* Klubu chovatelů loveckých slídičů pro plemena španělů, vodních psů
a dalších plemen sdružených v KCHLS mimo retrievrů
3)* Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze
4)*Klubu chovatelů českých horských psů

Kutná Hora – Kačina 7. května 2011
Uzávěrka přihlášek:
1/ 10. 3. 2011
2/ 10. 4. 2011
Vyplňujte čitelně (strojem nebo hůlkovým písmem) podle PP. Vhodné zakroužkujte.
PLEMENO:
POHLAVÍ:
PES
FENA
Třída :(pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy).
Štěňat Dorostu Mladých
4-6 měs. 6-9 měs. 9-18 měs.

Mezitřída Otevřená
Pracovní
Vítězů
Veteránů
15-24 měs. od 15 měs. od 15 měs. od 15 měs.
od 8 let

Jméno psa (feny) a název chovatelské stanice:
PK/ číslo zápisu:
Otec:
Matka:
Příjmení a jméno chovatele:
Příjmení a jméno majitele:

tet.č.:

plemeno:
vržen(a):
Člp.:
Člp.:

Adresa majitele:

PSČ:

Místo:

Stát:

* vhodné zakroužkujte
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku!
Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata!
Pro zařazení do třídy pracovní je nutno přiložit certifikát o vykonané zkoušce (vydává
ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1)

Soutěže – pouze pro výstavu KCHLS:
1.*

Nejlepší pár

Plemeno:

Jména psů:

2.*

Chovatelská
skupina
Nejlepší
plemeník

Plemeno:

Název stanice

Plemeno:

Jméno plemeníka:

3.*

* vhodné zakroužkujte
Podle propozic poukazuji tyto poplatky:
Za prvního psa (včetně katalogu,parkovného):
Za další psy:
Štěně,dorost a veteráni:
Soutěže KCHLS
Inzerce:
Celkem:

…………………….. Kč
………………………Kč
…………………….. Kč
…………………… Kč
…………………….. Kč
…………………….. Kč

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k vrácení výstavních poplatků.

Prohlašuji, že jsou mi známa všechna ustanovení propozic, a že se jim podrobuji.
Vystavovatel (majitel) souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.
Potvrzuji, že výše uvedené údaje odpovídají pravdě.

Přihlášku zasílejte na adresu:

Výstavní výbor ČMKJ
U Jelena 487
Kutná Hora – 284 01

Zde nalepte doklad
o zaplacení poplatků

tel.: 327512543

V …………………………. dne………..……… podpis…………………………

