
 

26.4.2020 

SAMOSTATNÁ 

KLUBOVÁ 

VÝSTAVA KKPP 
 

Posuzovatel  (CZ)  

MVDr. František Šimek 

 

 Tituly- CAJC, CAC, res.CAC, Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých 

 Vítěz plemene – , Best baby, Best dorost, Best junior,Junior BOB,BOB,BOS,BOV veterán,  

 

Program: 
08.00 – 09.00 přejímka psů 

09.15 - zahájení výstavy 

09.30 - posuzování  

 

UZÁVĚRKA :     1) 17.2.2020     2)  16.3.2020    3)  17.4.2020         

Výstavní poplatky  

pro české vystavovatele : 

  1. uzávěrka 2. uzávěrka 3. uzávěrka 

člen nečlen člen nečlen člen nečlen 

Za prvního psa vč. katalogu 450,-Kč 600,-Kč 550,-Kč 700,-Kč 650,-Kč 800,-Kč 

Za další psy 350,-Kč 500,-Kč 450,-Kč 600,-Kč 550,-Kč 700,-Kč 

Dorost + veteráni 

(nelze považovat za 1.psa) 
200,-Kč 350,-Kč 250,-Kč 400,-Kč 300,-Kč 450,-Kč 

Štěňata 150,-Kč 300,-Kč 200,-Kč 350,-Kč 250,-Kč 400,-Kč 

 

Výstavní poplatky pro zahraniční vystavovatele: 

 1. uzávěrka 2. uzávěrka 3. uzávěrka 

Za prvního psa vč.katalogu 20 EURO 27 EURO 35 EURO 

Za další psy 16 EURO 23 EURO 30 EURO 

Puppy + veteran 8 EURO 12 EURO 16 EURO 

Baby  6 EURO 9 EURO 12 EURO 

 
Důležité upozornění: K řádně vyplněné přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit 

čitelnou fotokopii jeho průkazu původu – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu. 

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se 

zaslanou přihláškou 

Třídy: rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce)  

Ceny: Každý vystavovaný pes obdrží posudek a diplom .Vítězové tříd obdrží věcnou cenu.          

 

Přihlášky zaslané faxem a e-mailem se nepřijímají! 



Všeobecná ustanovení:  
Výstava je přístupná psům a zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli nejméně jeden 

den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být 

zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené 

psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa.  

Volné pobíhání psů není povoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem. Změny 

exteriéru psa, prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a základní úpravu trimováním s 

dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.  

Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny  

a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa, 

rovněž jedinci s kupírovanýma ušima dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 

246/1992, zejména zákona č. 77/2004 Sb.  

Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu ČMKU  

a propozic. 

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity  

k uhrazení nákladů výstavy. 

Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno.  

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.  

Vystavovatel se zavazuje uhradit výstavní poplatek i v případě, že se výstavy  

z jakýchkoliv důvodů nezúčastní. 

 

Pokyny pro vyplňování přihlášek:  
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou 

vráceny. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. 

Pokud nebude k přihlášce připojena čitelná fotokopie průkazu původu bude přihláška vrácena. 

Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes je šampión, NV, nebo KV ( 

pro třídu vítězů) bude pes zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme.  

K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak bude přihláška 

vrácena.  

Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů do jiných tříd není možné.  

Protesty:  
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních 

důvodů – porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně,  

do výstavní kanceláře, současně se složením jistiny 1.000,- Kč a pouze v průběhu 

výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 
Veterinární podmínky: Psi musí mít očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, 

psince, hepatitidě a parvoviróze. 

Poplatky za ČB inzerci v katalogu : 

1 strana- 300,-Kč, 1/2 strany 200,-Kč, 1/4 strany 150,-Kč  

Bankovní spojení: poplatky zasílejte na účet Klubu kavkazských pasteveckých psů 

Č. účtu:  259834290/0300;  Variabilní symbol – 05 

 
Přihlášky posílejte na adresu:  

Marie Moravcová 

Lidická           290 

České Budějovice 37007   

Informace na tel.: 604/213957 

 


