
                                              
 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA CHRTŮ / SIGHTHOUND SPECIALITY 
SHOW 14.8.2021 

 
KLUBOVÁ VÝSTAVA CHRTŮ KCHCH /SIGHTHOUND CLUB 

SHOW KCHCH 15.8.2021 

 
Místo konání výstavy /Show place: 

 

Kynologický areál Krásná louka 
293 01 Mladá Boleslav 

 GPS 50°25'9.16"N 14°54'0.86"E 

 

 
PROGRAM:               8,00 - 9,00     přejímka psů 
                                     9,15 -  9,30     zahájení   
                                     9,30 - 14,00    posuzování v kruzích + BONITACE (při KV 15.8.2021) 
                                   15,30 - 16,00    závěrečné soutěže 
 

                                             !!! Časy jsou pouze orientační !!! 
 
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:   I.     19.7.2021         II.     23.7.2021        
 

                                          Přihlašování přes DOGOFFICE 
 

  

Tituly: Titles: 

Vítěz speciální výstavy chrtů 2021 
Vítěz speciální výstavy chrtů junior 2021  

 
Vítěz Mladé Boleslavi 2021 

Vítěz Mladé Boleslavi junior 2021 
 

Winner Sighthound Speciality Show 2021 
Winner Sighthound Speciality Show junior 

2021 
Winner Mladá Boleslav 2021 

Winner Mladá Boleslav junior 2021 
 

  

 

 

Rozhodčí / Judges: 

14.8.2021  -  Speciální výstava chrtů 

                           Sighthound Speciality Show 

Arnaldo Cotugno (IT)  Whippet, Piccolo Levriero Italiano 

https://www.czecot.cz/sport/4023_kynologicky-areal-krasna-louka-mlada-boleslav#main_panel


Ludmila Fintorová (SK)  Greyhound, Azawakh, Chart Polski, LHW, Saluki 

Oleg Fintora (SK) Afghan hound, Russkaya Psovaya Borzaya 
 

Tibor Havelka (SK) Deerhound, IW, Galgo Espaňol, Magyar Agar, Sloughi, 
 

 
15.8.2021 -  Klubová výstava chrtů KCHCH 

                                                       Sighthound Club Show KCHCH 

Oleg Fintora (SK) Whippet, Piccolo Levriero Italiano 

Tibor Havelka (SK) Greyhound, Azawakh, Chart Polski, LHW, Saluki 

Arnaldo Cotugno (IT) Afghan hound, Russkaya Psovaya Borzaya 
 

Ludmila Fintorová 
(SK) 

Deerhound, IW, Galgo Espaňol, Magyar Agar, Sloughi 
  

 

 

   

Třídy /Classes:  

Baby – 4-6 měsíců Babies – 4-6 months old 

Dorost – 6-9 měsíců Puppies – 6-9 months old 

Mladých – 9-18 měsíců Juniors – 9-18 months old 

Mezitřída – 15-24 měsíců Intermediates – 15-24 months old 

Otevřená – od 15 měsíců Open – above 15 months old 

Pracovní – od 15 měsíců (Doložit kopii prac. certifikátu) Working – above 15 months old (working certificate) 

Vítězů – od 15 měsíců (s kopií šampionátu) Champions -above 15 months (with champion 

certificate) 

Veteránů – od 8 roků Veterans – above 8 years old 

Čestná – pro psy s titulem CH, ICH, Klubový a národní 

vítěz 
Honour – for Ch, Ich, Club winner or National winner 

                                           
 
 
 

Výstavní poplatky na jednu výstavu  /Entry fees for one show: 
              1.uzávěrka 19.7.2021/2.uzávěrka 23.7.20211/1 st Entry Deadline / 2and Entry Deadline        



Za 1. psa  /Per 1st dog  
Za 2. psa a každého dalšího /Per 2nd and every additional dog 

třída štěňat ,dorostu, veteránů /Per dog in Baby, Puppy and Veteran   
třída čestná / Honour class 

Nej. pár, Nej. skupina /Best pair, Best group  

Dítě a pes /Child and the dog 

650,- /750,- Kč   30,-/35,- EUR 

600,- /700,- Kč   25,-/30,- EUR 

300,- /400,- Kč   15,-/20,- EUR 
250,- /300,- Kč   10,-/15,- EUR 

200,- /200,- Kč    9,-/9,- EUR 
200,- /200,- Kč    9,-/9,- EUR 

Psi přihlašení do tříd štěňat, dorostu, čestné a veteránů se nepovažují za prvního psa 
a sleva z poplatku za 2. a každého dalšího psa se jich netýká. 

     
Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first 

dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to 
them  

 
              ♠Dodatečné hlášení do výše uvedených soutěží v den výstavy není možné.♠  

 

 

K přihlášce přiložte PP,doklad o zaplacení,případně kopii certifikátu nebo šampionátu.Bez těchto dokladů nebude přihláška  přijata! 
 

IPB Praha a.s. č.účtu: 157852244/0300 / Payments to the account  157852244/0300 
Název účtu /Name of account: Klub chovatelů chrtů 

IBAN: CZ98 0300 0000 0001 5785 2244 
BIC (Swift): CEKOCZPP 

Adresa /address: Lešanská 1176/2a,141 00 Praha 4 - Chodov 

var. symbol: číslo telefonu majitele psa / Reference: Number of the owner´s mobil phone 
 

Platby v ČR možno platit složenkou C na adresu: 
                                          Bohumila Vodrážková, Hildebrandova 2, 779 00 Olomouc 

 
 

                                      ONLINE PŘIHLÁŠKY NA  www.dogoffice.cz 

                U online přihlašování vždy dostanete v případě, že přihlášení 
             úspěšně proběhlo, potvrzovací zprávu na svůj e-mail. Nepřijde-li, 

             zkuste znovu nebo pište na ivamivit@seznam.cz  
 

 
                                       ONLINE ENTRIES www.dogoffice.cz 

            When entering through the application www.dogoffice.cz, 
           you must recived e-mail with a confirmation message, if this 

          does not occur, the entryform has not taken place! If you will 

          not recive any confirmation message, please try online entry again or contact us. 
  

  

♠ Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout.  
V případě, že nezaplacená přihláška bude přijata a pes uveden v katalogu, zavazuje se vystavovatel zaplatit výstavní 
poplatek dodatečně, a to i v případě, že se výstavy nezúčastní.  
♠ Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes přihlašovaný do třídy mladých, 
mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu a veteránů se vždy platí poplatky ve 
výši stanovené pro tyto třídy.  
♠ Katalog výstavy bude v den výstavy zveřejněný na stránkách klubu www.kchch.estranky.cz 
♠ Spolumajitelství psa musí být prokázáno zápisem v průkazu původu psa.  
 
 



 
Třídy:  
♠ Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce.  
♠ Pro třídu pracovní doložte pracovní certifikát.  
♠ Vstup do třídy čestné je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz 
speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz. Šampion CR, Šampion CMKU, C.I.B, C.I.E. , šampion některého z 
členských státu FCI, a je nutno přiložit fotokopii získaného titulu.  
♠ Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz 
speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz. Šampion ČR, Šampion ČMKU, C.I.B, C.I.E. , šampion některého z 
členských státu FCI, a je nutno přiložit fotokopii získaného titulu.  
♠ V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý.  
♠ Barevné rázy některých plemen jsou posuzovány dle ustanovení FCI.  
♠ Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz plemene jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečných soutěží o vítěze 
skupiny FCI.  

. 
Tituly:  
CAJC, CAC, Res. CAC, Vítěz speciální výstavy chrtů 2021, Vítěz speciální výstavy chrtů junior 2021, Nejlepší baby, 
Nejlepší dorost, Nejlepší.veterán, Vítěz tř.čestné,BOJ,BOV, BOB,BOS. 
♠ Udělení titulů není nárokové . 

 
Soutěže : 
Dítě a pes: - I. kategorie: od 3 do 9 let, II. kategorie: od 9 do 13 let, III.kategorie od 13 do 17 let. Soutěží se se psem 
zapsaným v některé plemenné knize států FCI. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale 
vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. Hodnotí se předvedení psa, není důležitá jeho kvalita.  

Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy 
dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.  
Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy 
dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let. 

 
Nejlepší pár psů - pro psa a fenu stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo 
spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu.  
 
Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně tři jedince stejného plemene pocházející od jednoho chovatele a min. ze 
dvou různých otců nebo matek. Psi musí být na výstavě posouzeni!  
 
 
BIS baby - nastoupí pes i fena oceněni ,,Nejlepší baby“ 
BIS dorost - nastoupí pes i fena oceněni ,,Nejlepší dorost“ 
BIS Vítěz speciální výstavy junior  pes/fena - nastoupí pes nebo fena s titulem ,,BOJ“  
BIS Vítěz speciální výstavy pes/fena - nastoupí zvlášť pes a fena s titulem ,,Vítěz speciální výstavy“ 
BIS veterán – nastoupí pes nebo fena oceněni s titulem „BOV“ 
BIS čestná - nastoupí pes i fena oceněni ,,Vítěz třídy čestné“ 
BIS sk.X. - nastoupí všichni oceněni ,,BOB“    

 

 

Veterinární předpisy  
1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.  
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů. Všichni psi v České republice musí být na základě 
novelizovaného veterinárního zákona v současné době označeni čipem (u starších psů i tetováním) a to nejpozději ve 
třech měsících věku.  
3. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo 
platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 
Evropského parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26.5.2003.  

 
 

 
 

 
 



 
Všeobecná ustanovení  
♠Výstava je přístupná psům a fenám sk X. zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhnou ve výstavní 
den stáří požadovaného pro zařazení do třídy.  
♠Ke každé přihlášce připojte fotokopii průkazu původu psa tak, aby z ní bylo zřejmé jméno psa, číslo zápisu, 
jméno a adresa majitele, případně spolumajitelů, a jména rodičů psa.  
♠Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI, ČMKU a barevné rázy se posuzují dle ustanovení FCI.  
♠Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním a dlouhodobé 
vyvazování psů na stolech jsou zakázány.  
♠Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému 
poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno.  
♠Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.  
♠Majitelé psů s uděleným titulem “BOB – Vítěz plemene” jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky 
vítězů.  
♠Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního 
poplatku.  
♠V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.  
♠Je zakázán prodej štěňat na výstavě.  
♠Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.  
♠Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto 
propozic a pokyny organizátorů výstavy.  
 
♠ Přijetí na výstavu se nebude potvrzovat vstupním listem !  

Protest  
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení 
výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 
(dvojnásobek výstavního poplatku za 1.psa v I.uzávěrce) ve výstavní kanceláři nebo protestní komisi.Protest může být 
podán pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele 
výstavy.  
Na protest podaný později nebude brán zřetel. 

  

                                                                        

                  

 


