
72 .KLUBOVÁ VÝSTAVA 

KLUBU CHOVATELŮ TERIÉRŮ 

 

Sobota 11.září 2021 

 

VE VÝSTAVNÍM AREÁLU  NA KRÁSNÉ LOUCE V MLADÉ  BOLESLAVI 

 

PRO VÝSTAVU PLATÍ VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY: 

KLUB CHOVATELŮ TERIÉRŮ: 

ANGLICKÝ TOY TERIÉR, AUSTRALSKÝ SILKY TERIÉR, AUSTRALSKÝ TERIÉR, 

BEDLINGTON TERIÉR, BORDER TERIÉR,CAIRN TERIÉR,  ČESKÝ TERIÉR, DANDIE 

DINMONT TERIÉR, GLEN OF IMAAL TERIÉR, IRSKÝ SOFT COATED WHEATEN TERIÉR, 

IRSKÝ TERIÉR, JACK RUSSELL TERIÉR, JAPONSKÝ TERIÉR, KERRY BLUE TERIÉR, 

LAKELAND TERIÉR, MANCHESTER TERIÉR, NORFOLK TERIÉR, NORWICH TERIÉR,  

PARSON RUSSELL TERIÉR, PATTERDALE TERIÉR, SEALYHAM TERIÉR, SKOTSKÝ 

TERIÉR, SKYE TERIÉR, TOY FOXTERIÉR, WELSH TERIÉR, WEST HIGHLAND WHITE 

TERIÉR 

 

AIREDALE TERRIER KLUB 

AIREDALE TERIÉR 

 

PROGRAM 

8,00  –  9,00   přejímka psů 

9,15  –    zahájení výstavy 

9,30  –  14,00  posuzování ve výstavních kruzích 

Po skončení posuzování soutěže 

 

Uzávěrka přihlášek 

1. uzávěrka 23.7.2021 

2. uzávěrka   6.8.2021 

3. uzávěrka 20.8.2021 (jen přes www.dogoffice.cz) 

 

Přihlášky zasílejte na adresu: KCHT, Salmovská 11,  

120 00 Praha 2,  nebo přes www.dogoffice.cz.  

 

Propozice a přihlášku v písemné formě na vyžádání zašle: 

Vladimíra Tichá, Na Pernikářce 30,160 00 Praha 6, tel 603838681, mail 

vticha@volny.cz 

 

Informace k výstavě:  

Alena Auerbach, Salmovská 11, 120 00 Praha 2, tel.: 602717071, emailem: 

kikipu@seznam.cz 

http://www.dogoffice.cz/
mailto:vticha@volny.cz


Vladimíra Tichá, Na Pernikářce 30,160 00 Praha 6, tel 603 838681. Mail 

vticha@volny.cz 

 

TITULY: 

CAJC,CAC,R.CAC, CCJ,CC,CCV, BOJ, BOV, Klubový vítěz mladých, Klubový 

vítěz, Klubový vítěz veteránů, BOB a BOS 

 

SOUTĚŽE: 

Dítě a pes, Mladý vystavovatel, Nejlepší štěně, Nejlepší dorostenec, Nejlepší 

mladý jedinec výstavy, Nejlepší veterán výstavy, Nejlepší chovatelská skupina, 

Nejlepší pár, Nejlepší jedinec z tříd čestných, Nejlepší nízkonohý teriér, Nejlepší 

vysokonohý teriér, Nejlepší teriér výstavy 

 

TŘÍDY: 

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, Lešanská 1176/2, 141 00 Praha 4). Pro zařazení do třídy 

vítězů nebo čestné je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k 

zařazení do této třídy (mezinárodní a národní šampión, národní vítěz, klubový 

vítěz, vítěz speciální výstavy, evropský vítěz, světový vítěz). Tituly musí být 

získány v konkurenci dospělých. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den 

konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Má-li 

pes „narozeniny“ v den výstavy a jedná se o hraniční věk pro zařazení do třídy, 

může si majitel třídu vybrat. Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou 

přihlášku. Ke každé přihlášce přiložte obostrannou fotokopii průkazu původu 

s uvedenými majiteli nebo spolumajiteli– platí pro všechny jedince přihlášené 

na výstavu. Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata. Vystavovaní 

jedinci mohou být přihlašováni pouze do jedné z uvedených tříd 

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:  

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím 

záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z 

členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 2 Psi musí být 

klinicky zdraví.  

PROTESTY: 

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 ve výši 1200 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina 

propadá ve prospěch pořadatele 

 



VÝSTAVNÍ POPLATKY 

 1.uzávěrka  

23.7.2021 

2.uzávěrka 

6.8.2021 

3. uzávěrka 

20.8.2021 

Člen pořádajícího klubu z ČR (Kč)    

za 1.psa (včetně katalogu) 600 700 700 

za 2.psa (bez katalogu) 450 550 550 

Ostatní vystavovatelé z ČR (Kč)    

za 1.psa (včetně katalogu) 750 850 850 

za 2.psa (bez katalogu) 550 700 700 

dorost, veterán (každý vystavovatel) 110 210 210 

třída čestná(každý vystavovatel) 180 200 200 

chovatelská skupina, soutěž párů 200 200 200 

Dítě a pes, Mladý vystavovatel zdarma zdarma zdarma 

třída štěňat zdarma zdarma zdarma 

Členům pořádajících klubů je poskytnuta sleva. Ve výstavním poplatku je 

započteno vstupné pro jednu osobu. Poplatek uhraďte složenkou nebo bankovním 

převodem na č. účtu. Doklad o provedené platbě přiložte k přihlášce. Bez dokladu 

o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata. Neúčast na výstavě 

z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení poplatků. Za prvního psa nelze 

považovat jedince z třídy dorostu, veteránů,  štěňat nebo třídy čestné. V případě 

spolumajitelů se členská sleva poskytuje pouze v případě, že jsou čelny KCHT 

všichni spolumajitelé psa nebo fenky. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.uzávěrka  

23.7.2021 

2.uzávěrka 

6.8.2021 

3. uzávěrka 

20.8.2021 

Zahraniční vystavovatelé (EUR)    

za 1.psa (včetně katalogu) 25 28 28 

za 2.psa (bez katalogu) 20 22 22 

dorost, veterán (každý vystavovatel) 6 5 5 

třída čestná(každý vystavovatel) 6 5 5 

chovatelská skupina, soutěž párů 8 8 8 

Dítě a pes, Mladý vystavovatel zdarma zdarma zdarma 

třída štěňat zdarma zdarma zdarma 

 

Číslo účtu v Kč je 2501603108/2010. EUR účet 2301603111/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fio Banka Praha, IBAN CZ 2201000000002301603111 BIC/SWIFT: 

FIOBCZPPXXX 

 

 

 



VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:                                                                                                                                                                 

Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo 

ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody 

způsobené psem ručí vystavovatel. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří 

nejsou uvedeni v katalogu (pokud není vina na straně pořadatele výstavy), 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. Přijetí psa na výstavu bude 

písemně nebo e-mailem potvrzeno vstupním listem. Prodej štěňat je na výstavě 

zakázán. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. 

Vystavovatel (majitel) souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu, pokud na 

přihlášce neuvede jinak.  

 

 DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:  

Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pet pas, vstupní list.  

 

Rozhodčí: 

Petra Márová-   irský soft coated wheaten teriér, irský teriér, kerry blue teriér, 

welsh terier 

 

Romana Hlušková- west highland white teriér 

Jaroslav Strnad – skotský teriér 

 

Vladimíra Tichá– australský silky teriér, anglický toy teriér, bedlington terier, 

český teriér ,lakeland terier, sealyham teriér, patterdale teriér , skye terier,  toy 

foxteriér 

 

František Polehňa- australský terier, brazilský teriér,cairn terier, dandie dinmont 

teriér,  glen of imaal teriér , japonský teriér, manchester terier,  norwich teriér, 

norfolk teriér 

 

Ing.Zbyněk Kubík- airedale teriér, border teriér 

 

Martina Hegr Klivarová– jack russell teriér, parson russell teriér 

 

 

Změna a rozhodčích vyhrazena ! 

 

Výstavní ocenění z 71. Klubové výstavy platí pro u plemen KCHT pro zařazení do 

chovu. Cca od 11 hod bude probíhat měření kohoutkové výšky a počítání zubů.  


