Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s.
Červený Hrádek 60
431 11 Jirkov
IČ: 48378216
Číslo účtu: 529339389/0800

KLUBOVÁ VÝSTAVA PSŮ

se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz
Termín:

10. září 2022

Místo konání:

Hotel u sv. Václava, Vysočany u Chomutova

Uzávěrky přihlášek:

29. srpna 2022

Kontaktní e-mail:
web.:

jana.visnovska1@seznam.cz
www.svycarskyhonic.com

Program výstavy:

09.00 - 12.00 posuzování v kruhu, soutěže
12.00 - 13.30 předání ocenění Klubový šampion, Klubový
junior šampion a bonitace

www.dogoffice.cz
Přihlášky:
Při online přihlašování dostanete v případě, že přihlášení úspěšně proběhlo,
potvrzení na svůj e-mail! Nepřijde-li, zavolejte 603 489 973.
Výstavní poplatky:
Poplatek
Za prvního psa
Za každého dalšího psa
Třída štěňat, dorostu,
veteránů a čestná
Soutěž
Nejkrásnější
chovatelský pár
Soutěž
Nejlepší
chovatelská skupina

Člen KCHŠH
450,- Kč
350,- Kč

Nečlen KCHŠH
1000,- Kč
800,- Kč

150,- Kč

250,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

150,- Kč

220,- Kč

Výstavní poplatek uhraďte převodem na bankovní účet případně složenkou typu A.
Číslo účtu:
529339389/0800
Specifický symbol:
3
Variabilní symbol: členské číslo
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení majitele psa.

Přihláška je platná až po řádném uhrazení výstavního poplatku. 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, veteránů a čestné se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto
třídy. Katalog výstavy obdrží vystavovatel při přejímce na prvého přihlášeného psa.
Třídy: Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na konci
propozic. Pro třídu pracovní doložte certifikát, který opravňuje psa ke vstupu do
pracovní třídy. Vstup do třídy vítězů a do třídy čestné je podmíněn získáním
některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Český šampion, Šampion ČMKÚ, Český grand šampion, Mezinárodní výstavní
šampion, Mezinárodní šampion výstav, Šampion některého z členských států FCI,
Evropský vítěz a Světový vítěz. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci
dospělých. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se
známkou výborný nebo velmi dobrý. Ve třídě čestné se nezadává titul CAC!
Tituly: CAC, res. CAC, CAJC, Klubový vítěz (KV), Klubový vítěz mladých (KVM),
Vítěz plemene (BOB), Juniorský vítěz plemene (BOJ), Nejlepší z opačného pohlaví
(BOS), Nejlepší veterán plemene (BOV), Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina,
Vítěz výstavy (BIS). Udělení titulů není nárokové.
Závěrečné soutěže: 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!
Dodatečné hlášení do výše uvedených soutěží v den výstavy je možné.
Veterinární předpisy: Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá. Psi
musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů. Od 1. 1. 2020 je povinné
očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo
platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí
splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne
26. 5. 2003
Všeobecná ustanovení: Výstava je přístupná psům a fenám plemene švýcarský
honič zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhnou ve výstavní
den stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v
českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i původní zkratku a číslo
zápisu země, ze které pes pochází. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno e-mailem.
Neobdrží-li vystavovatel e-mail, je třeba se o důvodu informovat telefonicky na čísle
603 489 973. Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI, ČMKÚ a barevné
rázy se posuzují dle dodatku výstavního řádu ČMKÚ. Změny exteriéru psa
prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti 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. 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. Podáním přihlášky vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu
a zpracováním svých osobních údajů. Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje,
že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKÚ, těchto propozic a
pokyny organizátorů výstavy. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z výstavy háravé
feny, feny ve vyšším stupni březosti, agresivní psy a jedince s operativním nebo
jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatelé jsou
zodpovědní za pohodu psů na výstavě psů. Je zakázáno vystavit psa situacím, které
mohou být nebezpečné pro jeho zdraví a pohodu, jako je například ponechání psa v
autě v nadměrně horkém nebo chladném počasí, nebo jednat se psem brutálním
způsobem. Porušení tohoto rozhodnutí může mít za následek vyloučení z probíhající
i budoucích výstav. S ohledem na případná opatření vlády ČR, popř. Ministerstva
zdravotnictví v souvislosti s šířením nákazy COVID -19, může být výstava bez
dalšího ihned zrušena. O zrušení výstavy budou přihlášení vystavovatelé informováni
prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v přihlášce a prostřednictvím
webových stránek klubu www.svycarskyhonic.com. Pořadatel si vyhrazuje právo na
změnu rozhodčí.
Výstavní třídy:
1.
2.
3.
4.
5.

Třída štěňat /Welpen/ baby: 4 - 6 měsíců
Třída dorostu /Jüngsten/ puppy: 6 - 9 měsíců
Třída mladých /Jugend/ youth: 9 - 18 měsíců
Mezitřída /Zwischenklasse/ intermediate: 15 - 24 měsíců
Třída otevřená /Offen/ open: od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez
ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
6. Třída pracovní /Gebrauchs/ working: od 15 měsíců, splnění podmínek pro
třídu pracovní musí být doloženo předepsaným certifikátem
7. Třída vítězů /Sieger/ winner: od 15 měsíců, přípustná pro psy s uznaným
titulem Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Český šampion,
Šampion ČMKÚ, Český grand šampion, Mezinárodní výstavní šampion,
Mezinárodní šampion výstav, Šampion některého z členských států FCI,
Evropský vítěz a Světový vítěz. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci
dospělých.
8. Třída veteránů /Veteran/ veteran: od 8 let
9. Třída čestná/Ehrenvoll/ honorary: od 15 měsíců, je přístupná pro psy
s uznaným titulem Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Český
šampion, Šampion ČMKÚ, Český grand šampion, Mezinárodní výstavní
šampion, Mezinárodní šampion výstav, Šampion některého z členských států
FCI, Evropský vítěz a Světový vítěz, bez nároku na CAC, zadává se známka a
pořadí. Výborný 1 postupuje do soutěže o BOB a BOS.
10. Třída mimo konkurenci: od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez
nároku na klasifikaci a pořadí.

