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KLUBOVÁ VÝSTAVA ČAU-ČAU  
(se zadáváním titulu Klubový vítěz) 

 

 
DATUM: 23.10. 2021   
 

MÍSTO: Kulturní dům Býšť, 533 22 

   
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 01.10. 2021  (datum odeslání) 
 
TŘÍDY:  Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU   
TITULY: CAJC, CAC, Res.CAC 
 

 
Soutěž o nejlepší štěně: psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1 
Soutěž o nejlepšího dorostence: psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1 
Nejlepší junior (BOJ): nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců 
plemene se zadaným čekatelstvím CAJC 
Klubový vítěz / vítězka: nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, 
vítězů 
Nejlepší veterán (BOV): pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění Výborný 1 
BOB (vítěz výstavy): nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a 
fena (V1 z třídy veteránů) a Klubový vítěz a vítězka.   
BOS (vítěz opačného pohlaví): nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z 
třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a Klubový vítěz a vítězka opačného pohlaví, než je jedinec, 
který obdržel titul BOB.  
Nejlepší pár psů: pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele 
Chovatelská skupina: do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců 
pocházejících z vlastního chovu, z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek), kteří byli na 
výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.  
Soutěž o nejlepšího plemeníka: soutěží plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. 
Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci ani 
nemusí být přítomen.  
Dítě a pes: hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do 
soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se psem, 
který nebyl na dané výstavě posouzen. Hodnotí se chování dítěte, kontakt se psem, znalosti dítěte o 
předváděném plemenu. 
 
Skupinu i páry možno dohlásit před výstavou.  
Dle přihlášených může být vyhlášena soutěž o Nejlepšího z černých / modrých / krémových / 
skořicových.  
 
Odhlášení z výstavy je možné do termínu uzávěrky, výstavní poplatek bude vrácen snížený o manipulační 
poplatek 100,- Kč 

 
Kontaktní adresa:  Blažena Hrabčáková 
                                čp. 15 
                                739 37 Horní Bludovice 
                                tel. 605525562, e-mail: hrabcakova@seznam.cz 

KLUB ČAU-ČAU 
se sídlem 

v Hradci Králové, ul. K Labi 111, PSČ 500 11 

 

HTTP://WWW.CHOWCLUB.WEBZDARMA
.CZ 

 



DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: 

• Očkovací průkaz (pet passport), u importovaných psů rovněž původní číslo a zkratka 
plemenné knihy. 

• Průkaz původu psa nebo potvrzení Plemen. knihy, že bude PP vydán (pouze pro třídu 
štěňat a dorostu) 

• Vstupní list. 
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 

• Psi budou mít očkovací průkaz ev. pet-passport 

• Psi budou v imunitě proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviroze dle platných 
předpisů 

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

Výstava je přístupná psům a fenám plemene čau-čau, zapsaným v knihách uznaných 
FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi 
musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody 
způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi musí být 
opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny.  Rovněž se vylučují psi rozhodčího, 
přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje.  

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, řádu na 
ochranu zvířat ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek 
v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. 
 
 
PROTESTY: 
       Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních 
důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, 
současně se složením jistiny 500,- Kč pouze v průběhu posuzování v kruzích. Nebude-li 
protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Výstavní katalog je zdarma 1 kus pro každého vystavovatele.  
 
Ubytování si účastníci mohou zajistit v Autokempu (www.camp-hluboky.cz)  
 
POZOR:  
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VVÝSTAVU JE POUZE PROSTŘEDNICTVÍM DOGOFFICE! 
Vstupní listy si účastníci vytisknou sami tamtéž. 
 

 
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.  

Souhlasím s uveřejněním své adresy v katalogu.   

 

http://www.camp-hluboky.cz/

