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7.června 2020 - Sázava 

 

Adresa 

Poznaňská 297, 285 06 Sázava 

GPS 

49.8796603N, 14.9064214E  

 

 

Přejímka psů: od 8.00 hodin 

Začátek posuzování: 9.00 hodin 

Výstava potrvá do odpoledních hodin, po skončení výstavy bude konán 
chovný svod. 

Nezapomeňte průkaz původu a očkovací průkaz. 
 
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 22.května 2020 

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ, z.s. 

Rozhodčí: Csigai Gabriella (HU) 

https://www.google.cz/maps/place/49%C2%B052'46.8%22N+14%C2%B054'23.1%22E/@49.8796637,14.9042327,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.8796603!4d14.9064214?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/49%C2%B052'46.8%22N+14%C2%B054'23.1%22E/@49.8796637,14.9042327,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.8796603!4d14.9064214?hl=cs
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Třída štěňat: 
4 až 6 měsíců věku 

Třída dorostu: 
6 až 9 měsíců věku 

Třída mladých: 
9 až 18 měsíců věku 

Mezitřída: 
15 až 24 měsíců věku 

Třída otevřená: 
od 15 měsíců 

Třída pracovní: 

od 15 měsíců s vystaveným pracovním certifikátem opravňujícím pro vstup do třídy 
pracovní (kopie) 

Třída vítězů: 
od 15 měsíců psi a feny s přiznaným titulem mezinárodní nebo národní Šampion, 

Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy. Doklad (kopie) o titulu připojit k 
přihlášce. 

Třída veteránů: 
od 8 let věku 

Třída čestná: 
od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem 

šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, 

bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 nastupuje o titul 

BOB a BOS. 

Třída mimo konkurenci: 
od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci zadává se pouze 
pořadí jedinců v této třídě 

 
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. Vystavovaní jednici mohou být 

přihlášeni pouze do jedné ze tříd uvedených na přihlášce. 

Ve třídě dorostu se zadává pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se Vítěz třídy. 

Do třídy pracovní je nutno připojit fotokopii dokladu opravňující k zařazení do této 

třídy. Certifikát pro psy loveckých plemen vydává ČMKJ, Lešanská 

1176/2a,14100 Praha. 

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). 

V případě, že získané tituly opravňující zařazení do třídy vítězů nebo certifikát po 

absolvování předepsaných zkoušek pro třídu pracovní, nejsou řádně doloženy, je 

TŘÍDY 
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pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. 

Ke každé přihlášce přiložte fotokopii obou stran průkazu původu – platí pro 

všechny jedince přihlášené na výstavu. Bez fotokopie průkazu původu nebude 

přihláška přijata. 
 

 

 
 

CAJC 
Čekatelství šampionátu krásy mladých ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídě 

mladých. Může být zadán psovi a feně oceněným známkou „Výborný 1“. Titul CAJC není 

nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. 

 

CAC 
Čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám ve třídě mezitřída, 

otevřená, pracovní a vítězů. Může být zadán psovi a feně oceněným známkou 

„Výborný 1“. Titul CAC není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových 

kvalitách jedince 

 

res.CAC 
Rezervní čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě ve 

třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů. Může být zadán psovi a feně ceněným 
známkou 

„výborný 2“. Res. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných 

exteriérových kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě 

nebyl přítomen jedinec oceněný známkou „Výborný 1“. Pokud na výstavě získá CAC 

ČR jedinec, který má již potvrzený titul „Český šampión“, je přiznán CAC jedinci, který 

ve stejné třídě obdržel res. CAC. 

Potvrzení titulu si ověří majitel jedince oceněného psa res.CAC na sekretariátu ČMKU. 

 

Klubový vítěz mladých 
  Se zadává se psovi a feně oceněných na Klubové výstavě ve třídě mladých známkou V1,   

CAJC. Titul Klubový vítěz mladých je vázán na členství majitele v Bloodhound klubu.  

 

Klubový vítěz 
Do soutěže nastoupí psi a feny, kteří byli na Klubové výstavě ve třídách mezitřída, 

otevřená, pracovní nebo vítězů oceněni známkou V1, CAC. Psi a feny se hodnotí 

zvlášť. Titul Klubový vítěz je vázán na členství majitele v Bloodhound klubu.

TITULY 



List1 

Stránka 4 

 

 

 

 

 

BOJ (Best of Juniors) Nejlepší mladý plemene 

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců 

plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. 

 

BOV (Best of Veterans) Nejlepší veterán plemene 

Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. 

 
 

BOB (Best of Breed) Vítěz plemene 

Do soutěže nastupují nejlepší mladý PES , nejlepší mladá FENA ,nejlepší dospělý 

PES , nejlepší dospělá FENA, V1 PES a FENA ze třídy veteránů a PES a FENA 

ocenění V1 v třídě čestné 

BOS (Best of Opposite Sex) Nejlepší z opačného pohlaví 

Do soutěže nastupují nejlepší mladý PES , nejlepší mladá FENA ,nejlepší dospělý 

PES , nejlepší dospělá FENA, V1 PES a FENA ze třídy veteránů a PES a FENA 

ocenění V1 v třídě čestné 
 

Tituly Klubový vítěz mladých a Klubový vítěz 

jsou vázány na členství majitele v Bloodhound klubu v den podání přihlášky na 

výstavu a je podmíněno zaplacením členských příspěvků pro aktuální 

kalendářní rok.
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Dítě a pes – 3-9 let 
Soutěž se psem, který musí být plemene bloodhound, ale nemusí být na výstavě 

posouzen. Nehodnotí se kvalita psa ale jeho předvedení a soulad s handlerem 

 

Junior Handling 

I.kategorie: 9 - 13 let 

II.kategorie: 13- 17 let 

  Soutěž se psem, který musí být plemene bloodhound, ale nemusí být na výstavě     

posouzen. Nehodnotí se kvalita psa ale jeho předvedení a soulad s handlerem 

 

Nejhezčí pár psů 
Pes a fena posouzeni na výstavě v majetku jednoho majitele. 

Nejlepší chovatelská skupina 
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho 

plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od 

dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v 

majetku chovatele. 

 

Nejlepší Senior 
pro psy a feny od 6ti let věku 

 
 

Nejkrásnější hlava – pes (přihlašuje se na místě)  

Nejkrásnější hlava – fena (přihlašuje se na místě)  

Nejlepší pohyb (přihlašuje se na místě) 

 

 

 

 

 

SOUTĚŽE 
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* Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. 

* Psi musí být v imunitě proti vzteklině (pes byl v době od 21ti dnů do jednoho 

roku před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině). 

* Psi pocházející z ČR musí předložit platný očkovací průkaz (dle § 6 

veterinárního zákona) nebo platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí 

EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 

* Výše uvedené veterinární podmínky musí splňovat i psi návštěvníků. 

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY 
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Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není 

přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů (porušení výstavních 

předpisů a propozic). 

Protest musí být podán písemně pouze v průběhu výstavy současně se složením jistiny 

1000 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

 

 

Na výstavě se posuzuje dle výstavního řádu ČMKU a FCI. Výstava je přípustná psům 

a fenám zapsaným v uznaných plemenných knihách členských států FCI. 

Vystavovatel odpovídá za všechny škody způsobené psem. 

Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody, které 

vzniknou onemocněním, úhynem nebo ztrátou psa. Z výstavy jsou vyloučeny háravé 

feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci, na nichž byl proveden 

chirurgický zákrok za účelem odstranění vady exteriéru či nedostatků. 

V případě nekonání výstavy z objektivních příčin, budou poplatky použity k úhradě 

nákladů výstavy. 

Podáním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním svojí adresy v katalogu. 

Dále se zavazuje dodržovat výstavní řád ČMKU, tyto propozice a dbát pokynů 

pořadatelů. Prodej štěňat na výstavě je zakázán. 
 

 

 

JESTLIŽE NEPOUŽIJETE K PŘIHLÁŠENÍ PORTÁL 

ČMKU - DogOffice můžete PŘIHLÁŠKY ZASLAT 

DOPORUČENĚ NA ADRESU: 

 
Lenka Kopecká Palackého 189, 473 01 Nový Bor  

Tel.: 728 510 906  

on-line ke stažení jsou přihlášky na: 

http://www.bloodhound-club.cz 

 
K přihlášce přikládejte kopii průkazu původu psa (obě strany) a kopii dokladu o 

zaplacení výstavního poplatku. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno cca 

týden před výstavou. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky, pokud 

neodpovídá výstavním předpisům a podmínkám. 

Pokud přihláška nebude obsahovat všechny požadované údaje (kopie dokumentů 

opravňujících k zařazení do třídy pracovní či vítězů), nebo údaje nebudou odpovídat 

zařazení do příslušné třídy, bude pes (fena) zařazen(a) do odpovídající třídy. 

PROTEST 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

PŘIHLÁŠKY 

http://www.bloodhound-club.cz/
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                                    Bankovní spojení - číslo účtu: 2601367640 kód banky: 2010 

 
Vždy uvádějte var. Symbol VS=008 pro Klubovou výstavu. 

Výstavní poplatek musí být zaplacen před podáním přihlášky přiloženou 

složenkou nebo bankovním převodem. 

Ústřižek složenky, příp. kopii příkazu k úhradě připojte k přihlášce, jinak nebude přihláška 

přijata. 

 
Poplatky uzávěrka 22.5.2020: 

 
Výstavní poplatky pro třídy mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů: 

SLEVA pro člena Bloodhound clubu CZ, z.s. : 
 

- poplatek za prvního psa včetně katalogu  500,- Kč 

SLEVA pro člena Bloodhound clubu CZ, z.s. 
:- poplatek za každého dalšího psa bez 
katalogu 

  
400,-Kč 

za prvního psa včetně katalogu 

za každého dalšího psa bez katalogu 

 900,-Kč 

 700,-Kč 

Ostatní třídy: 

za přihlášku do třídy štěňat 

 

100,- Kč 

 

za přihlášku do třídy dorostu 

za přihlášku do třídy veteránů 

   100,- Kč 

   100,-Kč 

 

za přihlášku do třídy čestné 100,- Kč  

za přihlášku do třídy mimo konkurenci 100,- Kč  

Soutěže: 
  

za přihlášku do soutěže Dítě a pes 

za přihlášku do soutěže O nejkrásnější pár 

za přihlášku do soutěže O nejkrásnější chov. 
Skup. 

50,- Kč 

100,- Kč 

100,- Kč 

 

za přihlášku do soutěže Nejlepší senior   100,- Kč  

 
INZERCE VE VÝSTAVNÍM KATALOGU 

pro členy BC: prodej kynoligických potřeb atd., krytí, štěňata 200,-

kč pro nečleny BC: prodej kynologických potřeb, krytí, štéňata 400,-

kč Sponzor: 0,- Kč 

Rozsah inzerátu musí odpovídat velikosti jedné strany katalogu A5. 

BC si vyhrazuje právo grafické úpravy. 

Pro inzerenty platí nejpozději termín uzávěrky tj. 20.5.2020 

Požadavek na inzerci lze zaslat přímo na adresu definovanou pro příjem přihlášek na výstavu. 

VÝSTAVNÍ POPLATKY 
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Kemp  Sázava 

    http://kempsazava.cz/ 

 
Kontakty 
Adresa 
Poznaňská 297, 285 06 Sázava 
GPS 
49.8796603N, 14.9064214E  
Recepce 
+420 702 030 263 
mail: ubytovani@kempsazava.cz 
Restaurace 
+420 702 029 934 
mail: info@kempsazava.cz 
 
 

 
 

MÍSTO, UBYTOVÁNÍ A KONTAKT 

https://www.google.cz/maps/place/49%C2%B052'46.8%22N+14%C2%B054'23.1%22E/@49.8796637,14.9042327,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.8796603!4d14.9064214?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/49%C2%B052'46.8%22N+14%C2%B054'23.1%22E/@49.8796637,14.9042327,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.8796603!4d14.9064214?hl=cs
mailto:ubytovani@kempsazava.cz
mailto:info@kempsazava.cz

