Českomoravská kynologická jednota
Výstavní výbor Olomouc pořádá

OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ
všech plemen
součástí výstavy budou
Klubová výstava klubu chovatelů českých fousků s KV a CAC
Klubová výstava klubu karelských medvědích psů a lajek s CAC a KV
Klubová výstava klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů s CAC
Klubová výstava Staffordshire bullterier klubu s CAC
Klubová výstava klubu chovatelů dlouhosrstých ohařů s CAC
Klubová výstava moravskoslezského klubu anglických ohařů s CAC
Klubová výstava Shiba klubu ČR s CAC
Speciální výstava klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů s CAC
Speciální výstava klubu chovatelů švýcarských honičů s CAC
Speciální výstava klubu pinčů České republiky s CAC
Speciální výstava klubu lhasa- apso ČR s CAC
Speciální výstava klubu chovatelů psů leonbergerů ČR s CAC

SOBOTA 16. ČERVNA 2018
NÁMĚŠŤ NA HANÉ
areál zámku a zámecké zahrady

PROGRAM
7 30 – 9 00
8 00 – 9 00
9 00 – 9 30
9 30 – 14 30
Od 14 30

přejímka psů
porada rozhodčích
zahájení výstavy
posuzování v kruzích
závěrečné soutěže na nádvoří zámku

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
1. termín
2. termín
3. termín

20. dubna 2018
5.května 2018
20. května 2018

KONTAKTNÍ ADRESA
Výstava psů – výstavní výbor
Wellnerova 20
779 00 Olomouc
Tel:

+ 420 585 427 644 ; +420 731 031 818

Email: vystavanamest@seznam.cz
Web: www.vystavanamest.cz
www.facebook.com/vystavapsu

PŘIHLÁŠKY
Přihlášky zasílejte do termínu nejlépe online přes www.dogoffice.cz
nebo emailem na vystavanamest@seznam.cz (při těchto způsobech
obdržíte potvrzení o přijetí)
Rovněž je možné zasílat přihlášky poštou na uvedenou adresu.

POPLATKY

1. termín

2.termín 3.termín

za prvního psa (včetně katalogu)
za druhého a dalšího (bez katalogu)
za třídu štěňat, dorostu a veteránů

500 Kč
400 Kč
300 Kč

600 Kč
500 Kč
350 Kč

700 Kč
600 Kč
400 Kč

Ve výstavním poplatku je za každého psa zahrnuto vstupné pro jednu osobu a
výstavní katalog. Výstavní poplatek je možné uhradit :
A) bankovním převodem

Adekvátní částku pošlete na účet č. 4968529369/0800
Pro zahraniční platby iban: CZ65 0800 0000 0049 6852 9369
Jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo z přihlášky.
B) poštovní složenkou typu A (platba na účet)

Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta. V případě, že se
přihlášený odhlásí, poplatek se nevrací. Jestliže se výstava neuskuteční z důvodu vyšší
moci (veterinární opatření, živelné pohromy apod.), budou poplatky využity
k úhradě nákladů spojených s výstavou. Pro rozlišení plateb při první a druhé
uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou,
popř. datum doručení emailu.

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
Výstava se koná podle platného výstavního řádu ČMKU a podle těchto propozic.
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI,
kteří dosáhli v den konání výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani
za úhyn či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musejí být
opatřeni náhubkem. Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním,
tónováním srsti a základní úprava trimování s vyvazováním psů na stolech jsou
zakázány.
Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vystavovatel řešit
s jednatelem výstavy ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu.
Aby se předešlo případným nesrovnalostem v zápisu do katalogu, vzniklým špatnou
čitelností nebo neúplným vyplněním přihlášky, je nutné k přihlášce přiložit
oboustrannou fotokopii průkazu původu přihlašovaného psa.
Přijetí psa na výstavu bude cca 10 dní před výstavou písemně potvrzeno vstupním
listem.

DOKLADY NEZBYTNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ
1) Platný originál průkazu původu psa nebo příloha průkazu původu psa
2) Očkovací průkaz nebo pas – viz veterinární podmínky
3) Potvrzení o přijetí psa na výstavu (vstupní list obdrží každý vystavovatel po
zpracování výstavního katalogu 10 dnů před konáním výstavy)

Z ÚČASTI NA VÝSTAVĚ BUDOU VYLOUČENI
a) Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou
prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení
je podkladem pro zařazení do Pomocného registru.
b) Psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině
březosti, feny kojící a háravé feny.
c) Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
d) Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
e) Psi s kupírovanýma ušima.

PROTEST
1) protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není
přípustný
2) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je
přípustný; musí být podán písemně současně se složením jistiny 1000 Kč.
Nebude-li protest uznán, propadá jistina ve prospěch pořadatele výstavy.
3) Protest musí být podán v průběhu výstavy – nejpozději do ukončení posuzování

STANOVENÉ VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Psi účastnící se výstavy musí být klinicky zdraví a musí být doprovázeni očkovacím
průkazem nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním proti vzteklině. Výše
uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ověří veterinární lékař při veterinární
přejímce v místě výstavy dne 16.6.2018.

TŘÍDY
třída štěňat
třída dorostu
třída mladých
mezitřída
 třída otevřená







třída pracovní



třída vítězů

 třída veteránů
 třída čestná

- stáří 4 – 6 měsíců
- stáří 6 – 9 měsíců
- stáří 9 – 18 měsíců
- stáří 15 – 24 měsíců
- od stáří 15 měsíců pro všechny psy bez

ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
- od 15 měsíců pro psy s uznanou zkouškou z
výkonu doloženou certifikátem
- od stáří 15 měsíců pro psy s uznáním
šampióna, národního nebo klubového vítěze, Vítěz
speciální výstavy, Světový vítěz či Evropský vítěz
- pro psy starší 8 let

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky
musí být splněny v den podání přihlášky. Pro zařazení do třídy pracovní je nutné
přiložit k přihlášce certifikát o vykonané zkoušce (vydává ČMKJ, Lešanská 1176/2a,
141 00 Praha 4 pro lovecká plemena a ČKS, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 pro
plemena služební) a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu. Nebudeli přihláška doložena těmito doklady, pořadatel je povinen zařadit psa do třídy
otevřené.

KLASIFIKACE
a)

třída štěňat a dorostu

velmi nadějný
nadějný

V této se nezadává Vítěz třídy.
b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů
výborná
velmi dobrá
dobrá
dostatečná

TITULY
na oblastní výstavě – Vítěz třídy, Oblastní vítěz
na klubové výstavě – Klubový vítěz
CAJC, CAC, Res.CAC, BOJ, BOS, BOB, BOV
na speciální výstavě - Vítěz speciální výstavy,
CAJC, CAC, Res.CAC, BOJ, BOS, BOB, BOV
Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek a diplom.
Za titul „Oblastní vítěz“ obdrží účastníci pohár. Na klubových a speciálních výstavách
(za BOB, BOJ, BOS, BOV) pohár a cenu. Na závěrečných soutěžích poháry a ceny.
Zápis do PP bude prováděn v den konání výstavy ve výstavní kanceláři v době od 9 do
15 hodin.

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE
1. Junior handling I. a II. kategorie
2. Nejlepší pár – 1. - 3. místo (pár musí tvoři pes a fena)
3.

Nejlepší chovatelská stanice – 1. – 3. místo (3 – 5 jedinců z jedné
chovatelské stanice)

4.

Nejlepší štěně – 1. – 3. místo (nastupují všichni jedinci pes i fena, kteří
obdrželi v třídě štěňat ocenění známkou VELMI NADĚJNÁ 1)

5.

Nejlepší dorost – 1. – 3. místo (nastupují všichni jedinci pes i fena, kteří
obdrželi v třídě dorost ocenění známku VELMI NADĚJNÁ 1)

6.

Nejlepší veterán – 1. – 3. místo (nastupují všichni jedinci pes i fena, kteří
obdrželi v třídě veterán ocenění známku Výborný 1)

7.

Nejlepší třídy čestné – 1. – 3. místo (nastupují všichni jedinci pes i fena,
kteří obdrželi v třídě čestná ocenění známku Výborný 1)

8.

Nejlepší mladý jedinec výstavy

9.



Pes – 1. - 3. místo (nastupují všichni jedinci psi, kteří obdrželi v třídě
mladých ocenění známku Výborný 1)



Fena – 1. – 3. místo (nastupují všichni jedinci feny, kteří obdrželi
v třídě mladých ocenění známku Výborný 1)

Nejlepší dospělý jedinec výstavy


Pes – 1. – 3. místo (nastupují všichni jedinci psi, kteří obdrželi titul
Oblastní vítěz pes)



Fena – 1. – 3. místo (nastupují všichni jedinci feny, kteří obdrželi
titul Oblastní vítěz fena)

10. Nejlepší mladý jedinec výstavy – 1. (nastupuje nejlepší mladý pes a mladá
fena, která se umístila na 1. místě v soutěži o nejlepšího mladého jedince
výstavy)
11. Nejlepší dospělý jedinec výstavy – 1. (nastupuje nejlepší dospělý pes a fena,
která se umístila na 1. místě v soutěži o nejlepšího dospělého jedince
výstavy)
12. Pracovní pes
Závěrečné soutěže jsou určeny pro všechny jedince účastněné na výstavě v Náměšti
na Hané dne 16.6.2018 (oblastní, klubové a speciální) a proběhnou na nádvoří
zámku od 14 30 hodin.
Závěrečné soutěže jsou zdarma a výsledky soutěží se nezapisují do průkazu původu
psa. Všichni ocenění v každé závěrečné soutěži obdrží pohár (1. – 3. místo) a cenu
(granule).

ROZHODČÍ
Oblastní výstava:





Miroslav Václavík
Olga Dolejšová
Zdenka Jílková
Robert Kubeš

část sk. III, část sk. VII, sk. VI., sk. X.
sk. I., sk. II. , neuznaná plemena
sk. V., sk. VIII.
část sk. III., sk. IX.

Klubové a speciální výstavy:
Klubová výstava klubu chovatelům českých fousků s KV a CAC
- Pavel Herman (CZ), Břetislav Vaňhara (CZ)
Klubová výstava klubu karelských medvědích psů a lajek s CAC a KV
- Leoš Jančík (CZ)
Klubová výstava klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů s CAC
- Čestmír Šrámek (CZ) , Oldřich Nehyba (CZ)
Klubová výstava Staffordshire bullterier klubu s CAC

- Mr. Mark A. Marshall (UK), Mrs. Maureen S. Ward (UK), Mrs. Janet Higgins (UK)

Klubová výstava klubu chovatelů dlouhosrstých ohařů s CAC
- Petr Buba (CZ)
Klubová výstava Moravskoslezského klubu anglických ohařů s CAC
- Pavel Navrátil (CZ)
Klubová výstava Shiba klubu ČR s CAC
- František Šimek (CZ)
Speciální výstava klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů s CAC
- Miroslav Stanovský (SK), Sándor Zsolt Szabo (HUN)
Speciální výstava klubu chovatelů švýcarských honičů s CAC
- Leoš Jančík (CZ)
Speciální výstava klubu pinčů České republiky s CAC
- František Šimek (CZ)
Spaciální výstava klubu lhasa- apso ČR s CAC
- Zdenka Jílková (CZ)
Speciální výstava klubu chovatelů psů leonbergerů ČR
- Karel Hořák (CZ)
Propozice, přihlášky
podobě na

a veškeré informace jsou k dispozici také v elektronické

www.vystavanamest.cz

