Klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s.
si Vás dovoluje pozvat na

Klubovou výstavu čínských chocholatých psů
se zadáváním titulu Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz veteránů
datum a místo konání: 2.4.2022 v Sokolovna Tuřany Hanácká 38, 620 00 BRNO

Rozhodčí: Grzegorz Robak (Polsko)
Program výstavy:
09:00 - 10:00 přejímka psů
10:00 - 10:05 zahájení výstavy
10:05 - 14:00 posuzování

Uzávěrka přihlášek: 20.3. 2022
Kontaktní osoba:
Hana Bachroňová, Květinová 1285, 691 23 Pohořelice
tel.735 759 020 / e-mail: hanka.bachronova88@gmail.com
Výstavní poplatky:
za prvního psa
(mladý,mezitřída,otevřená,vítězů)
za každého dalšího
třída čestná a veteránů
štěně a dorost
chovatelská skupina a nejlepší pár
dítě a pes

700 Kč

35 EUR

600 Kč
350 Kč
300 Kč
200 Kč
100 Kč

30 EUR
17 EUR
15 EUR
10 EUR
5 EUR

Poplatky je nutné uhradit do dne uzávěrky výstavy,doklad o zaplacení doložit k přihlášce. Není možno platit
výstavní poplatky na místě.
Změna rozhodčího vyhrazena!
Inzerce v katalogu
chovatelská černobílá (A5) 150,- Kč
chovatelská barevná (A5 oboustranná) 600,- Kč ostatní inzerce černobílá (A5) 500,- Kč
ostatní inzerce barevná (A5 oboustranná) 1000,- Kč
Bankovní spojení: 2501114777/2010
IBAN: CZ3520100000002501114777
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: telefonní číslo
Specifický symbol: datum konání výstavy (dd-mm-rrr)

Rozdělení do tříd:
Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU. Na výstavu je možné přihlásit psa, fenu do tříd:
−
štěňat: 4 – 6 měsíců
−
dorostu: 6 – 9 měsíců
−
mladých: 9 – 18 měsíců
−
mezitřída: 15 – 24 měsíců
−
otevřená: od 15-ti měsíců
−
vítězů: od 15-ti měsíců (je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona,
titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze,
Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.)
−
veteránů: od 8-mi let
−
čestná: od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona,
titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového
vítěze bez nároku na CAC
U všech tříd je rozhodující věk psa/feny v den konání výstavy. Pes/fena může být přihlášen/a pouze do jedné z
výše uvedených tříd.
Ocenění a tituly:
−
třída štěňat a dorostu: velmi nadějná, nadějná (určuje se pořadí prvních čtyř jedinců)
−
mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, veteránů, čestná: výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná.
Stanovuje se pořadí prvních čtyř psů oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá.
−
Zadávaná čekatelství CAJC, CAC, res. CAC
−
Zadávané tituly jsou nenárokové
Nejlepší mladý plemene – Best of Juniors (BOJ) – titul získává nejlepší mladý pes nebo fena z konkurence
všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC
Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV) – titul získává pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě
veteránů ocenění výborný 1.
Klubový vítěz mladých – o titul nastupují psi a feny s oceněním V1 CAJC, variety soutěží odděleně
Klubový vítěz - o titul nastupují psi a feny s oceněním V1 CAC, variety soutěží odděleně
Klubový vítěz veteránů - o titul nastupují psi a feny s oceněním V1, variety soutěží odděleně
Vítěz plemene – Best of Breed (BOB) – Do soutěže nastupují všichni mladí jedinci s titulem CAJC, všichni
veteráni s titulem V1, všichni jedinci ze třídy čestné s titulem V1, Kluboví vítězové - psi a feny.
Nejlepší z opačného pohlaví – o titul nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena, Nejlepší veterán pes nebo fena,
Nejlepší pes nebo fena opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
Nejlepší štěně – o titul nastupují štěňata s oceněním VN 1
Nejlepší dorost – o titul nastupují štěňata z třídy dorost s oceněním VN 1
Nejlepší jedinec třídy čestné – o titul nastupují jedinci z třídy čestné s oceněním V 1
Nejlepší pár psů – pes a fena jednoho plemene, 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
jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojením (min.od dvou různých
otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Soutěž dítě a pes - do soutěže nastupují děti se psi přihlášenými na výstavu

Veterinární podmínky a doklady potřebné k účasti na výstavě
- průkaz původu
- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b zákona
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona).
Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f veterinárního
zákona
Upozorňujeme, že 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze
pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem
2011.
Tyto podmínky musí splňovat všichni jedinci, kteří se budou zdržovat v prostorách výstavy. V případě
porušení této podmínky nebude majitel vpuštěn do prostor konání výstavy
- potvrzení o přijetí přihlášky slouží místo vstupního listu (z on-line přihlašovacího systému)
Výstavní podmínky
Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny zapsaní v plemenných knihách členských států FCI, kteří v den konání
výstavy dosáhli předepsaného věku.
Pořadatel neodpovídá za zranění zúčastněných osob,zranění, ztrátu nebo úhyn psa. Za škody způsobené psem
odpovídá jeho majitel. Je zakázáno volné pobíhání psů v budově. Vystavovatel je povinen po svých psech
ihned uklidit exkrementy. Vystavovatel je povinen dbát na to, aby nedošlo k znečištění prostor výstavy.
Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat výstavní řád. Při jeho porušení má pořadatel právo
vystavovatele z výstavy vyloučit. Vystavovatel je povinen řídit se pokyny vedoucího kruhu a organizátora
výstavy a je povinen nastoupit se svým psem k posouzení včas. V případě, že se výstava neuskuteční, budou
poplatky použity na krytí nákladů spojených s její přípravou.
Do místa konání výstavy je zakázáno vodění štěňat za účelem jejich prodeje. Vystavovatelé jsou zodpovědní
za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo blaho, jako např.
ponechat jej ve vozidle za mimořádného vedra nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým způsobem. Porušení
tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z dané i následujících výstav. Změna rozhodčího vyhrazena.
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni
a) Psi, kteří nejsou uvedení v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou
pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru. b) Psi nemocní,
podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny. c) Psi v majetku osob,
kterým bylo odňato právo vystavovat.
d) Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
Při zjištění porušení ustanovení propozic bude vystavovatel okamžitě vykázán z prostor výstavy a bude
mu vysloven zákaz účastnit se klubových výstav, případně celá věc bude postoupena řešení ČMKU.
Pokyny pro vyplňování přihlášek
Přihlášky se posílají pouze prostřednictvím on-line systému. Pro každého psa musí být vyplněná vlastní
přihláška. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné
s první přihláškou. Za prvního psa není možné uznat jedince ze třídy štěňat, dorostu, čestné a

veteránů. K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu
hlášeného jedince. Údaje v přihlášce musí být totožné s údaji v průkazu původu hlášeného psa. V případě, že
v přihlášce nebudou uvedeny údaje shodné s průkazem původu přiloženým k přihlášce, nebude přihláška
přijata. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy vítězů nebo čestné nejsou řádně
doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese
odpovědnost pořadatel výstavy (chybné zařazení do tříd, neuveden název chovatelské stanice, atd.) Storno
přihlášky není z organizačních důvodů možné. Poplatky je nutné uhradit do dne uzávěrky výstavy, ke které je
pes hlášen a doklad o zaplacení doložit k přihlášce. Odesláním přihlášky vystavovatel souhlasí se
zveřejněním jména a adresy v katalogu. Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Odesláním
přihlášky vystavovatel souhlasí s tím, že může být předmětem fotografování a záznamů. V bodech
neuvedených v propozicích platí výstavní řád ČMKU. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno emailem z online
přihlašovacího systému. Neobdrží-li vystavovatel potvrzení o přijetí na výstavu, neprodleně nás kontaktujte na
emailu: hanka.bachronova88@gmail.com
Protest
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení
výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1.200 Kč, a
pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

