Propozice
Klubová výstava KCHVO
14. kvČtna 2022
OkoĜ
Program
07.30– 08.45
09.00 – 09.15
09.30 – 10.00
10.00 – 13.30
10.00 – 13.30
13.30 – 15.00

pejímka ps
zahájení
p ehlídka chovných jedinc VOD a VOK
posuzování v kruzích
výbr do chovu, jarní svod (v pípad zájmu zašlete pihlášku výstavnímu referentovi)
FINÁLE: závrené soutže ps a pehlídka vítz

Výstavní výbor
editel výstavy: Ing. Miloslav Novák
Ekonom:
Ing. Alena Tmová

Správce:

Jitka Dykastová

Rozhodí: Bc. Alena Bržková (CZ), Dorota Witkowska (PL), Karel Frank (CZ)
* Výstavní výbor si vyhrazuje právo na zmny rozhodích v pípad nepedvídatelných okolností. Rozdlení k
rozhodím je pouze orientaní, pesné obsazení kruh bude zveejnno ped výstavou.
Všeobecná ustanovení: Výstava se poádá podle platného výstavního ádu FCI a MKU. V pípad nekonání
výstavy z vyšší moci nebo veterinárních dvod bude poplatek použit na úhradu náklad spojených s pípravou
výstavy.
T ídy
Št at
Dorostu
Mladých
Mezitída
Otevená
Pracovní
Vítz
Veterán

estná

4 – 6 msíc
6 – 9 msíc
9 – 18 msíc
15 – 24 msíc
od 15 msíc bez ohledu na zkoušky z výkonu
od 15 msíc se zkouškou z výkonu (nutno doložit certifikátem vystaveným MKJ)
od 15 msíc s národním nebo mezinárodním titulem šampión, titulem národní nebo Klubový
nebo vítz speciální výstavy, Národní vítz, Evropský vítz, Svtový vítz (tituly musí být získány v
konkurenci dosplých)
od 8 let
od 15 msíc, pro psy s mezinárodním, národním titulem šampióna i titulem Klubový vítz,
Národní vítz nebo Vítz speciální výstavy, Evropský vítz, Svtový vítz. Zadává se známka
a poadí. Výborný 1 se nemže úastnit soutže o Vítze plemene. Bez nároku na CAC.

Tituly: CAJC, CAC, res.CAC, Klubový vítz, BOB, BOS, BOJ, BOV, Klubový vítz 2021 (BIS)
Výstavní poplatky: I. uzávrka – 13. 3. 2022, II. uzávrka – 22. 4. 2022
NE LEN
LEN KCHVO po slev
Za 1. psa
722,- K/30€ (2. uz. 922,- K/38€)
552,- K/20€ (2. uz. 752,- K/25€)
Za 2. a dalšího psa
622,- K/24€ (2. uz. 822,- K/32€)
452,- K/15€ (2. uz. 652,- K/22€)
Za psa ve tíd št at, dorostu, veterán a estné a soutže (vetn Mladého vystavovatele)
222,- K /8€ (2. uz. 422,- K/16€)
152,- K/5€
(2. uz. 352,- K/12€)
Bankovní spojení:
KCHVO z.s. - ÍSLO ÚTU: 2301687810/2010
Zahraniní platby: IBAN: CZ6320100000002401687818
Variabilní symbol: íslo lenského prkazu (u nelen lp psa/feny)
Sout že ve finálovém kruhu:
Chovatelská skupina - do soutže mže chovatel pihlásit minimáln ti a maximáln pt jedinc jednoho
plemene pocházející z vlastního chovu, kteí pocházejí z rzných spojení (min. od dvou rzných otc nebo
matek) a byli na výstav posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Progeny Group (skupina potomk jednoho psa i feny) - soutž pro skupinu nejmén tí a maximáln pti
jedinc, kteí mají spoleného rodie (otce nebo matku). Jedinci nemusí být v majetku jednoho
majitele, ale musí být posouzeni na výstav. Otec / matka nemusí být na výstav posouzeni.
Nejkrásn jší pár ps - soutž pro psa a fenu stejného plemene posouzené na této výstav, v majetku jednoho
majitele.

Zadávané tituly:
Nejlepší št n výstavy - do soutže nastupují psi a feny ze tíd št at obou plemen (VOD a VOK) ocenní známkou
Velmi nadjný 1.
Nejlepší dorostenec výstavy - do soutže nastupují psi a feny ze tíd dorostu obou plemen (VOD a VOK) ocenní
známkou Velmi nadjný 1.
Nejlepší jedinec t ídy estné - do soutže nastupují psi a feny ze tídy estné obou plemen (VOD a VOK) ocenní
známkou Výborný 1.
Nejlepší veterán plemene (BOV) - do soutže nastupují nejlepší psi a feny, kteí obdrželi ve tíd veterán ocenní
Výborný 1.
Nejlepší veterán výstavy - do soutže nastupují Nejlepší veteráni obou plemen (VOK a VOD).
Klubový vít z - Nejlepší pes a nejlepší fena jednotlivých plemen (VOK a VOD) z konkurence
Výborných 1 - CAC z mezitídy, tídy otevené, pracovní, vítz.
Vít z plemene (BOB) - do soutže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z
tídy veterán) a fena (V1 z tídy veterán), nejlepší pes (V1 z tídy estné) a fena (V1 z tídy estné) a
nejlepší dosplí jedinci pes a fena (Klubový vítz).
Nejlepší z opaného pohlaví (BOS) - do soutže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší
veterán pes (V1 z tídy veterán) nebo fena (V1 z tídy veterán), nejlepší pes (V1 z tídy estné) a fena (V1
z tídy estné a nejlepší dosplí jedinci pes nebo fena (Klubový vítz) opaného pohlaví než je jedinec, který obdržel
titul BOB.
Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ) - do soutže nastupuje pes a fena jednotlivých plemen se zadaným
ekatelstvím CAJC.
Nejlepší mladý výstavy (JBIS) - do soutže nastupují Nejlepší mladí obou plemen.
Vít z výstavy (BIS) - o titul soutží BOB obou plemen (VOK a VOD)
P IHLÁŠKA NA P EHLÍDKU CHOVNÝCH PS JE SOUÁSTÍ P IHLÁŠKY NA VÝSTAVU A ÚAST NA P EHLÍDCE JE
ZDARMA.
P EHLÍDKY SE MOHOU ZÚASTNIT PSI VOD A VOK S RAZÍTKEM „CHOVNÝ PES“ V PR KAZU P VODU
Výstavní podmínky: Pihlášený jedinec musí splovat podmínky uvedené v propozicích. Pi pejímce musí doložit
vystavovatel tyto doklady – originál prkazu pvodu, pas pro malá zvíata nebo platný okovací prkaz. Titul Klubový vítz
mže být zadán pouze jedinci v majetku lena KCHVO z.s. Psi v majetku oban R, kteí mají v R své trvalé bydlišt, musí
být zapsáni v plemenné knize MKU. Z úasti na výstav jsou vyloueni: Psi nebo feny nemocní, podezelí z nemoci, po úrazu.
Feny ve druhé polovin bezosti, kojící a háravé feny. Psi a feny v majetku osob, kterým bylo odato právo vystavovat. Psi
kousaví a agresivní vi lidem i psm. Odesláním pihlášky vystavovatel souhlasí se zveejnním svého jména ve výstavním
katalogu a zpracováním poskytnutých osobních údaj poadatelem po dobu 1 roku.
Pihlášení: Každý pes musí mít svou pihlášku. Neitelné a nekompletní pihlášky nebudou pijaty. Pro zaazení do tídy je
rozhodující vk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splnny ke dni podání pihlášky. Pes mže být pihlášen
pouze do jedné tídy. Peazování ps po pihlášení není možné. Pes ve spolumajitelství nemže být hlášen jako druhý a další
pes za zvýhodnnou cenu i pesto, že jedním z jeho majitel je osoba uvedená jako majitel psa hlášeného jako prvního. Bude na
nj pohlíženo jako na psa jiného majitele, který musí zaplatit poplatek za prvního psa.
Možnost pihlášení: Na výstavu je možné se pihlásit pes online pihlášku – www.dogoffice.cz
Písemná pihláška MUSÍ mít piloženy – OBOUSTRANNÁ fotokopie prkazu pvodu, doklad o zaplacení lenského
poplatku a výstavního poplatku. Písemná pihláška se zasílá na adresu Jitka Dykastová, Kamenný Újezd 144, 330 23 Nýany.
Za nesprávn vyplnnou pihlášku nenese poadatel odpovdnost, stejn jako za nedoruenou pihlášku. Poadatel není povinen
vystavujícího upozorovat a upomínat o zaslání chybjících podklad. Zahraniní vystavovatelé mohou zaplatit výstavní
poplatky na míst, a to za cenu II. uzávrky. Poplatek musí být uhrazen do 9.00 hodin. V pípad neúasti na výstav, bude
zaplacení poplatk vyžadováno zptn. Pijetí psa na výstavu bude cca 10 dní ped výstavou potvrzeno emailem nebo SMS.
Protest proti rozhodnutí rozhodího není pípustný. Protestovat lze pouze z formálních dvod pi porušení výstavních pedpis
a propozic. Protest musí být podán písemn, souasn se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku pi první
uzávrce, do skonení posuzování k rukám protestní komise. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospch poadatele
výstavy.
Veterinární podmínky: Všechna zúastnná zvíata musí být klinicky zdráva. Psi, kteí neprošli veterinární pejímkou, se
nesmí výstavy zúastnit. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvíata nebo okovacím prkazem a musí mít platnou vakcinaci
proti vzteklin v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunit proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi
pocházející z lenských zemí EU a tetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvíata a musí splovat
podmínky dané naízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

