
 
 

 
 

Klubová výstava Whippet klubu 
bez zadávání titulu klubový vítěz 

 
29. 05.2022 

 
Vigvam Němčice (CZ) 

 
Propozice 

 
 
Datum konání: 29.05.2022 
Místo konání: Němčice 152, 280 02 Němčice 
Rozhodčí:   Lena Persson, Švédsko 
 
Vstupní list nebude zasílán! Přihlášky budou potvrzovány pouze e-mailem. 
 

Doplňující informace k výstavě (pokud je nenaleznete v těchto propozicích):  

e-mail: jitka.matelova@gmail.com  

telefon: +420 602 312 103 

Přihlášky:  

Přihlášky jsou přijímány ON-LINE prostřednictvím systému DogOffice: www.dogoffice.cz  



Uzávěrka přihlášek:  

I. uzávěrka 24.04.2022 

II. uzávěrka  15.05.2022 

 

PROGRAM:  

Registrace psů:  8:30 – 9:00 
Začátek posuzování:  9:00 
Soutěže:    po skončení posuzování 

 

 

Třídy na klubové výstavě: 

Třída štěňat 4-6 měsíců  
Třída dorostu 6-9 měsíců  
Třída mladých 9-18 měsíců  
Mezitřída 15-24 měsíců  
Třída otevřená Od 15ti měsíců  
Třída pracovní Od 15ti měsíců Nutno doložit fotokopii 

certifikátu 
Třída vítězů Od 15ti měsíců nutno doložit fotokopii 

diplomu: Mezinárodní 
šampion, Národní šampion, 
Národní vítěz, Klubový 
vítěz, Vítěz speciální 
výstavy, Evropský vítěz, 
Světový vítěz  

Třída čestná  nutno doložit fotokopii 
diplomu: Mezinárodní 
šampion, Národní šampion, 
Národní vítěz, Klubový 
vítěz, Vítěz speciální 
výstavy, Evropský vítěz, 
Světový vítěz  

Vítězové třídy čestné 
nastupují o BOB 

Třída veteránů Od 8mi let  
Třída mimo konkurenci Věkově neomezeno Do této třídy mohou být 

přihlášeni všichni jednici, 
kteří jakýmkoli způsobem 
neodpovídají standardu FCI 
a nemohou být posouzeni na 



běžné výstavě 
(kryptorchismus, modré oko, 
chybějící zuby atd.) 

Nebude hodnocen známkou, 
ale bude posouzen a bude 
mu napsán posudek od 
rozhodčího a může být 
nominován do soutěže o 
nejlepší barvu, hlavu a 
pohyb 

 

 

 

 

TITULY A ČEKATELSTVÍ:  

CAJC, CAC, res. CAC, , BOJ, BOV, BOB, BOS - dle Výstavního řádu ČMKU 
Udělení titulů ani čekatelství není nárokové, ale může být zadáno bez ohledu na počet 
vystavovaných jedinců. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se 
známkou výborný nebo velmi dobrý, resp. velmi nadějný nebo nadějný.  

Nejlepší štěně - nastoupí pes a fena ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1 
Nejlepší dorost – nastoupí pes a fena ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1  

SOUTĚŽĚ: 

Nejlepší pár – pes a fena plemene whippet, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku 
jednoho majitele.  

Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a 
maximálně pět jedinců plemene whippet pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z 
různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito 
jedinci nemusí být v majetku chovatele.  

Nejlepší plemeník - Do této soutěže nastupuje 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.  

Nejlepší pohyb – rozhodčí nominuje jedince během posuzování ve třídách  

Nejlepší hlava – rozhodčí nominuje jedince během posuzování ve třídách  

Nejlepší barva (žíhaný, jednobarevný, flekatý) – jedinci mohou být přihlášeni na místě, 
bude vybrán vždy jeden nejlepší jedinec dané barvy 



VÝSTAVNÍ POPLATKY: 

 24.04.2022 15.05.2022 
První pes 700 kč 800 kč 
Druhý pes 600 kč 700 kč 

Každý další pes 550 kč 650 kč 
Štěně, dorost, veterán, 

čestná 
200 kč 250 kč 

soutěže 100 kč 100 kč 
Třída mimo konkurenci 100 kč 100 kč 

Nejlepší barva 

(PLATBA POUZE NA 
MÍSTĚ) 

20 kč 20 kč 

 

Důležité upozornění:  

Psi ve třídách štěňat, dorostu, veteránů a čestné nemohou být považováni za prvního psa. 
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v PP 
je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění 
spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. K přihlášce na výstavu je 
nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa a kopii dokladu o zaplacení. Pro 
třídu pracovní je nutno doložit kopii certifikátu, pro třídu vítězů je nutno doložit kopii 
šampionátu/diplomu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. 
Přihlášky neuhrazené do II. uzávěrky budou STORNOVÁNY.  

 

Doklady k účasti na výstavě:  

Očkovací průkaz nebo pas, průkaz původu  

Platební informace:  

Přihláška bude přijata po zaplacení výstavního poplatku ve stanovené výši dle propozic. 
Platby za přihlášky akceptované za cenu I. uzávěrky musí být připsány na účet nejpozději v 
den I. uzávěrky. Platby za přihlášky akceptované za cenu II. uzávěrky musí být připsány na 
účet nejpozději v den II. uzávěrky. Přihlášky nezaplacené ve lhůtě do II. uzávěrky budou 
vyřazeny.  

Číslo účtu v CZK: 
Č.ú.: 3133123083/0800 
Variabilní symbol: 29052022 
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele psa!  

 

 



Výstavní podmínky:  

Platí Výstavní řád FCI a ČMKU  

Veterinární podmínky:  

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musejí být v imunitě proti vzteklině 
dle platných předpisů. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím 
průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi 
pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Po dobu konání výstavy 
majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo 
případnému poranění osob.  

Protest a další podmínky:  

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protest 
z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být 
podán písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku 
výstavního poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy. V případě zamítnutí protestu propadá 
složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy.  

Všeobecná ustanovení:  

Výstava je přístupná psům a fenám plemene whippet, zapsaných v knihách uznaných FCI, 
kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy 
neodpovídá za škody způsobené psem vystavovatele, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi 
musí být opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny a jedinci s operativním nebo 
jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. 
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu 
nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo 
pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování česání a kartáčování. Je také zakázáno 
vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto 
ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. V případě, že by 
se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů 
výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto 
propozic a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují 
podáním přihlášky. Od 1.3.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v 
platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na 
veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma 
ušima a nebude ani posouzen.  

Přijetí na výstavu bude potvrzeno mailem nejpozději 10 dní před výstavou. Neobdrží-li 
vystavovatel potvrzení o přijetí na výstavu v daném termínu, je třeba se o důvodu informovat 
telefonicky 
u pořadatele výstavy. 
Změna rozhodčího vyhrazena!  

 


