
 

Pobočnýspolek středočeský KCHK ČR 1927 si Vás dovoluje pozvat v sobotu 25. dubna 2020 na 

OBLASTNÍ  KLUBOVOU  VÝSTAVU  KNÍRAČŮ A BONITACI MALÝCH  A STŘEDNÍCH KNÍRAČŮ 
Akce proběhnou v Benátkách nad Jizerou – kynologické cvičiště 

 

ROZHODČÍ: 

Milan Bíroš, SK  – výstava 
Lenka Fairaislová, CZ – bonitace 

Změna vyhrazena 

 

PROGRAM: 
8.00 –  8.30 

8.45 

9.00 – 13.30 

14.00 – 16.30 

přejímka psů 

zahájení výstavy 

posouzení výstavy 

posouzení bonitace 
 

TŘÍDY: 
štěňat – od 4 – 6 měsíců věku 

dorostu – od 6 – 9 měsíců věku 

mladých – od 9 – 18 měsíců věku 

mezitřída – od 15 – 24 měsíců věku 

otevřená – od 15 měsíců věku 

pracovní – od 15 měsíců věku s doloženou zkouškou z výkonu 

vítězů – od 15 měsíců věku s doloženým titulem mezinárodní, ná-
rodní nebo klubový champion, národní nebo klubový vítěz, 
Vítěz CSV 

veteránů – pro jedince od 8 let věku 

čestná – od 15 měsíců s doloženým titulem mezinárodní, národní 
nebo klubový champion, světový, evropský, národní nebo 
klubový vítěz, Vítěz CSV 

Nebude-li předložena kopie dokladu opravňující k účasti ve třídě pracovní, 
vítězů nebo čestné, bude přihlášený pes zařazen do třídy podle věku. 
 

 ZADÁVANÉ TITULY: 
Nejlepší knírač výstavy (BIS), Vítěz Benátek, Vítěz oblastní klubové výstavy, 
ČKŠ, ČKŠ Junior, ČKŠ Veterán, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší 
junior, Nejlepší veterán, Nejlepší třídy čestné a Nejlepší mladý vystavovatel, 
Nejlepší chovný pes 
 

SOUTĚŽE: 
Nejlepší mladý vystavovatel 
Kategorie 9 – 13 let: pro děti od 9 let do 13 let (včetně).  
Kategorie 13 – 17 let: pro děti od 13 do 17 let (včetně). 
Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. 
Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutě-
že zúčastní. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, 
ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. 

Nejlepší chovný pár 
Soutěží pes a fena stejného plemene, velikosti a barvy. 

Nejlepší chovatelská skupina 
Soutěží chovatel se skupinou minimálně tří a maximálně pěti jedinců plemene téže 
barvy a velikosti, pocházející z jeho chovatelské stanice a oceněných na této 
výstavě. Musí být nejméně od dvou matek nebo otců. 

Nejlepší chovný pes 
Zúčastnit se může pes splňující všechny chovné podmínky (viz platné normativy 
KCHK ČR o.s.). Nemusí se účastnit výstavy. Pes bude prezentován v katalogu 
(jméno psa, název chov. stanice, datum narození, číslo zápisu, otec a matka psa, 
jméno chovatele, jméno majitele včetně všech uvedených kontaktů, bonita-ce, DKK 
nebo kopie nejaktuálnějšího DOV, všechny dosažené tituly a zkoušky. Všechny 
údaje nutno doložit kopiemi PP případně diplomů získaných championá-tů, zkoušek 
apod., resp. vše co není zapsáno v PP. V případě souhlasu majitele bude pes 
prezentován na www.infoschnauzer.com. Do soutěže se nelze přihlásit na 
místě. Do kruhu nastoupí všichni přihlášení psi. Vítězové budou vyhlašováni pro 
jednotlivé barvy a daný velikostní ráz (tedy 4 vítězové u kníračů malých, 2 u 
kníračů středních a 2 u kníračů velkých). Titul není nárokový. 
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PŘIHLÁŠKA    OKV    BONITACE MALÝCH A STŘEDNÍCH KNÍRAČŮ    SOBOTA 25. DUBNA 2020 
Pořadatel: Pobočný spolek středočeský KCHK ČR 1927, místo: ZKO Benátky nad Jizerou 

DRUH AKCE:  

    výstava                   bonitace                 výstavní ocenění výborná           výstavní ocenění velmi dobrá                RTG DKK SK 
 

 

POHLAVÍ:  VELIKOST:   BARVA:  

 pes        fena                       malý      střední       velký                     bílý        černý        čstř.        p&s 
 

TŘÍDA 

štěňat dorostu mladých veteránů  čestná  mezitřída (ČKŠ) otevřená (ČKŠ) pracovní (ČKŠ) vítězů (ČKŠ) 
 

SOUTĚŽE:  
 

Nejlepší chovatelská skupina  

 
 

Nejlepší chovný pár  

Jméno: 

Nejlepší mladý vystavovatel 

Věk: 

 Nejlepší chovný pes  
 

Jméno a chov. stanice:  
 

Narozen/a:  Číslo zápisu:  
 

Otec:  Matka:  
 

Ocenění:  
 

Zkoušky:  Chovatel:  
 

Majitel: Příjmení:  Jméno:  Titul:  
 

Adresa:  PSČ:  
 

Telefon:  E-mail:  
 

V  Dne:    

     Podpis vystavovatele 
 

 
 

 

     /  

         

         

     



BONITACE MALÝCH A STŘEDNÍCH KNÍRAČŮ: 
K BONITACI JSOU PŘIPUŠTĚNI: 
malý knírač od 15 měsíců s výstavním oceněním (výborný / velmi dobrý),  
střední knírač od 15 měsíců s výstavním oceněním (výborný / velmi dobrý), 

se záznamem výsledku RTG DKK v PP. 

Spolu s přihláškou zašlete kopii celého PP. 

POKYNY PRO PŘIHLÁŠENÉ NA AKCE: 
Doklady nutné k účasti na výstavě a bonitaci: 
1. Průkaz původu psa (případně včetně výkonnostní knížky). 
2. Platný očkovací průkaz nebo pas, kde je potvrzeno, že pes byl 

očkován proti vzteklině*, psince, parvovirose, infekční hepatitidě a 
leptospirose v době ne kratší jednoho měsíce a ne delší jednoho 
roku (*délka expirace dle použité vakcíny max. 3 roky). 

3. Potvrzení o zaplacení členského příspěvku KCHK ČR pro rok 2020. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ: 
Všichni účastníci přihlášení na výstavu jsou povinni dodržovat veškerá 
ustanovení propozic a pořadatele, které vycházejí z Výstavního a Zápisního 
řádu ČMKU. Pro pořadatele i přihlášené    účastníky    je závazné respektovat 

 

zákon na ochranu zvířat. V případě provádění testování srsti na přítomnost 
barviva vystavovatel souhlasí s odebráním vzorku srsti. Vystavovatel, 
který opustí výstavu před jejím ukončením, ztrácí nárok na získané ceny. 
Majitel psa ručí za škody jím způsobené v průběhu akce. Podáním 
přihlášky se k výše uvedenému účastníci akcí zavazují. 
Podpisem přihlášky vystavovatel potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním 
plného jména a adresy ve výstavním katalogu. 
Dle zákona č. 77/2004 Sb. a 246/1992 Sb. v platném znění nebudou 
na výstavu vpuštěni jedinci s kupírovanýma ušima. 
Poplatky se vrací jen v případě, že nebude přihláška přijata. V případě 
nekonání akcí z vyšší moci nebo veterinárního opatření, budou 
poplatky použity k úhradě nákladů spojených s jejich přípravou. 

PROTESTY (výstava) 

Protest proti rozhodnutí posuzovatele je nepřípustný. Protest z formálních 
důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest 
musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši dvojnásob-
ku výstavního poplatku za 1. psa, a to nejpozději do ukončení posuzování 
ve všech kruzích. Nebude-li jeho oprávněnost uznána, jistina propadá 
ve prospěch organizátorů akce. 

 

POPLATKY: 
člen klubu 

člen středočeské 
pobočky 

 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA VÝSTAVU: 30. 3. 2020 

Způsoby přijímání přihlášek:  
1. on-line na: www.dogoffice.cz 

2. na e-mail: quattrocento@email.cz 
3. poštou: Marcela Havlínová, Okružní 2216, 470 01 Česká Lípa 

Info: mob.: 732 357 789 nebo e-mail: quattrocento@email.cz 
Platbu zašlete na účet: 700805002/5500 

Spolu s přihláškou zašlete kopie dokladu o úhradě poplatku za výstavu, 
příp. bonitaci, celého PP a dokladu o úhradě členského příspěvku 

KCHK ČR pro rok 2019, jinak nebude přihláška přijata. 

U více hlášených psů jedním vystavovatelem bude za prvního psa považován 

pes přihlášený do třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. 

Přihlášky budou potvrzovány e-mailem. 

první pes a katalog 550,- 500,- 

další pes 450,- 400,- 

třída dorostu a soutěže 200,- 150,- 

třída štěňat,veteránů a čestná 150,- 100,- 

soutěž ″Nejlepší chovný pes″ 250,- 150,- 

bonitace  600,-  500,- 

inzerce chovatelská (celá strana) 500,- 200,- 

inzerce chovatelská (1/2 strany) 250,- 100,- 

inzerce pro podnikatele smluvní  

Nečlen klubu platí dvojnásobek.  

Do soutěží  a na bonitaci se lze přihlásit i v den akce s příplatkem 100,- Kč. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚHRADA POPLATKŮ:

 počet přihlášených psů Kč 

První pes a katalog   

Další pes / psi   

Soutěže   

Bonitace   

Inzerce chovatelská   

Inzerce pro podnikatele   

Celkem   

 
 

 

 

 
 

 


