
                                               
 

                                                       Klub  chovatelů  kníračů  ČR 1927,z.s. 

                                                                     Pobočný spolek 05 Ústecký   

                                             ve  spolupráci  s  Kynologickým  klubem  Lovosice 

                                                    

 

                                         pořádají   dne 28. května  2022   na  kynologickém  cvičišti 

                                                                             v  Lovosicích 

 

                                OBLASTNÍ  KLUBOVOU   VÝSTAVU   KNÍRAČŮ  
 

                                                        všech  velikostních  a  barevných  rázů 

                       se  zadáváním  titulů  Oblastní klubový vítěz,  ČKŠ,  res.  ČKŠ, ČKŠ-J, ČKŠ-V 

 

                           čitelně  vyplněné  přihlášky  zasílejte   na  e-mailem d.kolackova@seznam.cz 

                                                                                                                    

                                                     přihlášku možno najít i na dogoffice.cz 

                                                                   

                                                    Přihlášky nepřijímáme poštou! 

 

Kontakt na ředitelku výstavy:             MVDr.Dita Koláčková,  d.kolackova@seznam.cz 

                                                                Tel. 604 71 52 76 

 

I.  uzávěrka  přihlášek   8. května  2022 ! 

        

Program  výstavy: 
 

  8.30  -    9.30     přejímka  psů 

  9.30                   zahájení  výstavy 

10.00  -  13.00     posuzování  ve  třídách  a  zadávání  titulů  

13.00                   závěrečné soutěže 

cca   14.00           po ukončení výstavy bude probíhat bonitace 

 

 

Třídy: 
 

třída  štěňat                                 4     -     6  měsíců   

         dorostu                               6     -     9  měsíců 

         mladých                              9     -   18  měsíců 

         mezitřída                          15     -    24  měsíců  

         otevřená                              nad      15  měsíců 

         pracovní                              nad      15  měsíců 

         vítězů                                  nad      15  měsíců 

         čestná                                  nad      15  měsíců 

         veteránů                              nad        8  let 

 

 

Podmínky  pro  zařazení  do  tříd: 

 

Ve  třídě  otevřené  mohou  být  vystavováni  jedinci  bez  ohledu  na  získané  tituly  a  vykonané  zkoušky 

V mezitřídě  mohou  být  vystavováni  jedinci  bez  ohledu  na  získané  tituly  a  vykonané  zkoušky 

Ve  třídě  pracovní  mohou  být  vystavováni  pouze  jedinci  se  zkouškou  z  výkonu 

pro MK: ZMMP, ZMP1, ZMP2, ZPU2 

pro SK, VK: ZM, ZVV1, IPO1,  SchH1,  ZPU2 

Ve  třídě  vítězů  mohou  být  vystavováni  jedinci,  kteří  získali  některý  z následujících  titulů:  Interšampion, 

Šampion  členské  země  FCI,  Klubový  šampion,  Národní  vítěz,  Klubový  vítěz,  Vítěz  celostátní  speciální  

výstavy.  Tituly  musí  být  získány  v  členských  státech  FCI. 

mailto:d.kolackova@seznam.cz


Ve  třídě čestné  pro  jedince s titulem mezinárodního či národního šampiona, Národního, Klubového vítěze, 

Vítěze CSV, Evropského nebo Světového vítěze. Zadává se známka a pořadí 

 

Pro  zařazení  jedince  do  třídy  vítězů,  pracovní  doložte  kopii  titulu  nebo  certifikát  o  vykonané  zkoušce.  

 

Zadávané  tituly: 
 

Oblastní klubový vítěz 

-  může  být  udělen  psovi  a  feně  z  konkurence  jedinců  stejného  barevného  a  velikostního  rázu  

s oceněním  ČKŠ  ze  tříd  otevřené,  pracovní,  vítězů  a  mezitřídy   

  

ČKŠ,  -  Čekatelství  titulu  Klubový  šampion 

-  může  být  udělen  psům  a  fenám  zvlášť  ve  třídě  otevřené,  pracovní,  vítězů  a  v mezitřídě  oceněným    

   známkou  Výborný  1 

 

 res.  ČKŠ   

-  může  být  udělen  psům  a  fenám  zvlášť  ve  třídě  otevřené,  pracovní,  vítězů  a  v mezitřídě  oceněným 

   známkou  Výborný  2 

 

ČKŠ – J - může být udělen psům a fenám ve třídě mladých oceněným  známkou Výborný 1 

ČKŠ – V - může být udělen psům a fenám ve třídě veteránů oceněným  známkou Výborný 1 

 

Nejlepší jedinec třídy dorostu – zadává se psovi či feně s oceněním VN1 bez rozdílu velikosti a barvy  

Nejlepší mladý jedinec - může  být  zadán  psovi  nebo  feně s titulem  ČKŠ-J 

Nejlepší veterán - .může  být  zadán  psovi  nebo  feně  s titulem  ČKŠ-V 

 

Jedincům  oceněným  známkou  „Výborný  2“  může  rozhodčí  udělit  res.  ČKŠ .  Rezervní  ČKŠ   se  uděluje  

zvlášť  psům  a  fenám  ve  třídě  otevřené,  pracovní,  vítězů  a  v mezitřídě,  a  to  jen  při  mimořádných  

kvalitách  jedince,  kterému  by  rozhodčí  udělil  ČKŠ,  kdyby  na  výstavě  nebyl  jedinec  oceněný  známkou  

„Výborný  1“.  Pokud  na  výstavě  získá  ČKŠ  jedinec,  který  již  má  potvrzený  titul  Klubového  šampiona ,  

je  přiznán  ČKŠ  jedinci,  který  ve  stejné  třídě  obdržel  res.  ČKŠ.   

 

Finálové  soutěže: 

 

Soutěž  chovatelských  skupin: 
Do  této  soutěže  může  chovatel  přihlásit  nejméně  tři a maximálně pět jedinců  stejné  velikosti  a  barvy.  

Nemusí  být  v jeho vlastnictví,  ale  musí  pocházet  z jeho  chovatelské  stanice a  musí  být  posouzeni  na  

výstavě. 

 

Soutěž  chovných  párů: 
Do  této  soutěže  může  majitel  přihlásit  psa  a  fenu  jedné  velikosti  a  barvy,  které  má  ve  svém  majetku  a 

kteří  byli  na  výstavě  posouzeni. 

 

Soutěž  mladý vystavovatel: 
Do  této  soutěže  může  být  přihlášeno  dítě  ve  věku  od 7  do  15  let  se  psem,  který  nemusí  být  vystavený  

na  výstavě. 

 

Nejlepší  mladý  jedinec: 

Soutěží  psi a feny  se  zadaným  titulem  ČKŠ-J všech velikostí  a  barevných  rázů 

 

Nejlepší  veterán: 

Soutěží  psi  a  feny se zadaným  titulem  ČKŠ-V  všech  barevných  a  velikostních  rázů 

 

Nejlepší štěně: 

Soutěží psi a feny ocenění VN1 všech barevných i velikostních rázů 

 

Nelepší jedinec dorostu: 

Soutěží  psi  a  feny  se  zadanou  známkou  velmi  nadějný  1  všech  barevných  a  velikostních  rázů 

 

Nejhezčí  malý,  střední   a  velký  knírač 

Soutěží  psi  a  feny  s uděleným  titulem  Vítěz plemene  dle  velikostních  rázů  bez  ohledu  na  barvu 

 

Nejkrásnější knírač výstavy  2022 

Soutěží  nejhezčí  malý,  střední  a  velký  knírač 

 

Všechny  tituly  je  možné  zadat  bez  ohledu  na  počet  předvedených   jedinců  v jednotlivých  třídách,  pokud  

kvalita  kandidáta  odpovídá  požadavkům  na  zadání  titulu.  O  udělení  titulu  rozhodují  rozhodčí  a  jejich  

udělení  není  nárokové. 



 

Výstavní  poplatky: 

Termín  uzávěrky:                                               8.5.  2022                      

za  prvního  psa                                                   500,- Kč                          

za  dalšího  psa  téhož  majitele                           400,- Kč         

třída  dorostu                                                       150,- Kč        

třída  čestná                                                         150,- Kč                          

třída  veteránů                                                     150,- Kč         

třída  štěňat                                                          100,- Kč          

soutěže                                                                100,- Kč                           

bonitace                                                               400,-Kč       přihlášení e-mailem d.kolackova@seznam.cz                    

 

 Výstavní poplatky pro členy Ústecké pobočky: 

Za prvního psa                                                     300,- Kč      

Za druhého dalšího psa                                        200,- Kč 

Bonitace                                                               300- Kč přihlášení e-mailem d.kolackova@seznam.cz

     

Třídy štěňat, dorostu, veteránů a čestná je pro členy pobočky zdarma. 

Bonitaci je možno zaplatit i na místě, ale musí být jedinec do uzávěrky přihlášen. 

 

Výstavní poplatky plaťte na číslo účtu Fio banka: 2801116942/2010 

 

Pro  nečleny  KCHK  platí  vždy  dvojnásobek  uvedených  částek 

 

Přihlášky  nebudou  písemně  potvrzovány. Doklady o platbě nemusíte přikládat. Je třeba jen označit 

platbu jménem vystavovatele či vystavovaného psa. 

 

 

Ceny: 
Všichni  ohodnocení  psi  obdrží  originál  posudku, vítězové budou oceněni. 

Vystavovatel,  který  opustí  výstavu  před  ukončením  finálových  soutěží,  ztrácí  nárok  na  věcnou  cenu  za  

získané  ocenění. 

 

Jako tradičně nabízíme možnost  přispět  ke  zvýšení  její  prestiže  a  věnovat  cenu  soutěžícím,  které  si  sami  

určíte.  Prosíme  Vás,  pokud  se  rozhodnete  zařadit  mezi  sponzory touto  formou,  abyste  nám  napsali  do  

8.května  2022.  Rádi  bychom  Vaše  jméno  nebo  chovatelskou  stanici  uvedli  bezplatně  na  čestném  místě  

v  katalogu  a  poděkovali   Vám  při  finálových  soutěžích  na  výstavě.  Sdělte  nám  také,  komu  přesně  cenu  

věnujete. 

 

 

Doklady  nezbytné  pro  účast  na  výstavě: 
1.  průkaz  původu  psa 

2.  očkovací  průkaz nebo Europas 

3.  členský  průkaz  KCHK,  prokazující  zaplacení  členských  příspěvků  na  rok  2022 

 

Z  výstavy  jsou  vyloučeni:   
psi  dle  článku  12  výstavního  řádu  ČMKU,  a  to  zejména 

- psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu 

-  psi  nemocní,  podezřelí  z nemoci,  po  úrazu,  feny  ve  druhé  polovině  březosti,  feny  kojící  a  háravé,    

   kryptorchidi 

-  psi  v  majetku  osob,  jimž  bylo  odňato  právo  vystavovat 

-  psi  nebezpeční,  kousaví  a  agresivní  vůči  lidem  i  psům 

-  psi,  na  nichž  byl  proveden  chirurgický  zákrok  za  účelem  odstranění  exteriérové  vady  nebo  nedostatku   

-  psi, kteří mají kupírované uši 

 

Podmínky  pro  vystavování: 
Výstavy   se  mohou  zúčastnit  psi  a  feny  plemene  knírač  všech  velikostí  a  barevných  rázů  s platným  

průkazem  původu,  kteří  dosáhli  v den  výstavy  předepsaného  věku.  Přihláškou  se  vystavovatel  zavazuje  

k dodržování  těchto  propozic,  platného  výstavního  řádu  ČMKU  a  pokynů  výstavního  výboru.  Současně  

s přihláškou  je  nutné  zaslat  kopii  průkazu  původu. 

Psi,  kterým  nelze  prohlédnout  zuby,  nebudou  posouzeni  a  ztrácejí  nárok  na  vrácení  výstavního  poplatku.  

Pořadatel  neručí  za  případné  škody  vystavovatele  nebo  úhyn  psa.  Je  zakázáno  volné  pobíhání  psů  po  

výstavišti  a  prodej  štěňat.  Vystavovatel  ručí  za  všechny  škody  způsobené  jeho  psem. 

V případě,  že  by  se  výstava  nekonala  z veterinárních  příčin  nebo  jiných  objektivních  důvodů,  budou  

vystavovatelé  včas  upozorněni  a  výstavní  poplatky  budou  použity  ke  krytí  vzniklých  nákladů. 

Změny  exteriéru  psa  prováděné  lakováním,  pudrováním  a  tónováním  srsti  a  základní  úprava  spojená  

s vyvazováním  psů  na  stolech  jsou  zakázány. 

 



Podpisem přihlášky vystavovatel potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním plného jména,  adresy a fotografií 

pořízených na výstavě  ve výstavním a  povýstavním  katalogu. 

 

Důležité  upozornění: 

 

Na  výstavě může být prováděno  testování  srsti  na přítomnost  barvících  látek.  Všem jedincům, kteří  

se  umístní  ve  třídách  mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů,  čestné  a veteránů na výborném 1. 

a 2. místě  bude  odebrána  srst  z různých  částí  těla  a  bude  s ní  provedena  zkouška  na  přítomnost  

barvících látek.  Odmítnutí  odebrání  srsti  bude  považováno  za  pozitivní  nález. 

 

S ohledem na momentálně platná protiepidemická opatření může být omezen počet návštěvníků výstavy. 

Přesné podmínky pro vstup na výstavu budou aktualizovány dle platných předpisů v době konání 

výstavy. 

V případě, že bude výstava zrušena z důvodu protiepid. opatření, budou výstavní poplatky vráceny 

majitelům na účet. 

 

Inzerce: 
1/4  strany                100,-Kč 

1/2  strany                150,-Kč 

celá  strana               200,-Kč 

 

 

Delegovaní  rozhodčí: 

 

Jaroslava Drožová 

změna  rozhodčích  vyhrazena 

 

Popis trasy:  ZKO Lovosice,  ul.Lukavecká 1,   mapa a GPS souřadnice na www. ZKOLOVOSICE.cz 

 

Pokud bude povoleno , bude občerstvení zajištěno po celý den 
 

 

 

 

 


