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OBLASTNÍ VÝSTAVA plemene  

Saarloosův vlčák 

Zastřešeno KCHMPP, z. s. 
Pořadatel – za sekci SAV: Věra Steiger 

 
 

Sobota 10. ZÁŘÍ 2022 

 
Vrbno pod Pradědem 

Ludvíkov 112 
 

PROGRAM 

800 – 930 přejímka psů 
930 – 1000 zahájení výstavy 
1000 – 1300 posuzování v kruzích 
od 1500 závěrečné soutěže 

 
 

U ZÁV  ĚR K A P Ř IH L ÁŠ E K 

                                         30. srpna 2022



KONTAKTNÍ ADRESA 

Věra Steiger 
Oborná 91 

792 01 Oborná 
Tel: 732 11 22 20  

 
      Email: info@saarloos.cz  

Web: www.vystavajeseniky.cz 
 

P ŘIH  L ÁŠ KY 
 

Přihlášky zasílejte do termínu nejlépe online přes www.dogoffice.cz nebo na 

prihlaska@vystavajeseniky.cz (při tomto způsobu obdržíte potvrzení o přijetí). 

Přihlášky zaslané poštou nebudou přijaty. 
Důležité upozornění: Po správném dokončení přihlášky přes portál Dogoffice.cz Vám 
přijde automatická odpověď o registraci Vaší přihlášky, pokud toto neproběhne, není 
Vaše přihláška řádně dokončena a podána. 
Přihlášky se vyplňují hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné 
přihlášky nebudou přijaty. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel 
odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes 
splňuje podmínky dané pro třídu pracovní, čestnou nebo vítězů, bude zařazen do třídy 
otevřené. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce 
není možné. Aby se předešlo případným nesrovnalostem v zápisu do katalogu, 
vzniklým špatnou čitelností nebo neúplným vyplněním přihlášky, je nutné k přihlášce 
přiložit oboustrannou fotokopii průkazu původu přihlašovaného psa, případně 
příslušný certifikát a doklad o zaplacení výstavního poplatku. Na doklady zaslané po 
uzávěrce nebude brán zřetel. 

 
Přijetí psa na výstavu bude cca 7 dní před výstavou písemně potvrzeno vstupním 

Listem, který bude zaslán pouze elektronicky (e-mail) 
Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU a 
propozic. Vystavovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů (jméno a příjmení, 
adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo) a údajů o přihlášeném psu (jméno, 
chovatelskou stanici, datum narození, zápisové číslo a rodiče psa). Tyto uvedené 
osobní údaje jsou zpracovávány za účelem přihlášení vašich psů na výstavu 
organizovanou pod záštitou ČMKU a jejich uvedení v elektronickém katalogu. 
Organizátor akce je oprávněn zveřejnit výsledkový katalog s výše uvedenými údaji o 
vašich psech na svém webu. 

mailto:info@saarloos.cz
http://www.vystavajeseniky.cz/
http://www.dogoffice.cz/
mailto:prihlaska@vystavajeseniky.cz


P OP LATK Y   

za prvního psa  800 Kč (36 €)  

za druhého a dalšího  700 Kč (32 €)  
za třídu štěňat, dorostu, čestná, veteránů 500 Kč (25 €)  
soutěže: 
chovatelská stanice                                            300,- Kč (18€)    
katalog – pouze elektronicky   

 

Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno 
majitele v průkazu původu je shodné s 1. přihláškou. Pro zahraniční vystavovatele platí 
ceník v Eurech. 

 

Výstavní poplatek je možné uhradit: 
 

A) bankovním převodem 
 

Adekvátní částku pošlete na účet č. 23232330/2010 
Pro zahraniční platby IBAN: CZ8020100000000333221100 

BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX 

Název banky: Fio banka a.s. 
 

Jako variabilní symbol uveďte automaticky vygenerované heslo z portálu 
Dogoffice.cz, v případě listinné přihlášky - telefonní číslo. 

 

B) poštovní složenkou typu A (platba na účet) 
 

Poplatek v plné výši se vrací jen v případě, že byla přihláška odmítnuta. Jestliže se 
výstava neuskuteční z důvodu vyšší moci (veterinární opatření, živelné pohromy 
apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.  

 

V ÝS TAV NÍ P OD M ÍN KY 

Výstava se koná podle platného Výstavního řádu FCI a ČMKU a podle těchto 
propozic. 
Výstava je přístupná psům a fenám  zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v 
den konání výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy 
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu 
psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musejí být 



opatřeni náhubkem. Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, 
tónováním srsti a základní úprava trimování s vyvazováním psů na stolech jsou 
zakázány. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani 
posouzen. Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny v druhé polovině březosti, kojící 
feny a agresivní jedinci. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité 
vyloučení z výstavy. 
Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vystavovatel řešit 
s odpovědným pracovníkem do zahájení posuzování v kruhu. 

DOKLAD Y N EZBYT NÉ P RO Ú Č AS T N A V Ý S TAV Ě 

1) Platný originál průkazu původu psa nebo příloha průkazu původu psa 
2) Očkovací průkaz nebo pas – viz veterinární podmínky 
3) Potvrzení o přijetí psa na výstavu (vstupní list obdrží každý vystavovatel po 

zpracování výstavního katalogu 7 dní před konáním výstavy) 
 

Z Ú Č AS TI N A V ÝS T AV Ě BU D OU V YLOU Č ENI 

a) Psi, kteří nejsou uvedeni 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, podezření 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. 
e) Psi s kupírovanýma ušima. 

P ROTES T 

1) protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není 
přípustný 

2) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je 
přípustný; musí být podán písemně současně se složením jistiny 1000 Kč. Nebude-
li protest uznán, propadá jistina ve prospěch pořadatele výstavy. 

3) Protest musí být podán v průběhu výstavy – nejpozději do ukončení posuzování 
 
 

S TANOV EN É V ET ER INÁ  RNÍ  P OD M ÍN KY 

Psi účastnící se výstavy musí být klinicky zdraví a musí být doprovázeni očkovacím 
průkazem nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním proti vzteklině a 
čipováním (viz novela Zákona o veterinární péči č. 166 /1999 Sb.). Výše uvedené 
podmínky a celkový zdravotní stav ověří veterinární lékař při veterinární přejímce 
v místě výstavy v den konání. 



T ŘÍDY  

➢ třída štěňat - stáří 4 – 6 měsíců 

➢ třída dorostu - stáří 6 – 9 měsíců 

➢ třída mladých - stáří 9 – 18 měsíců 

➢ mezitřída - stáří 15 – 24 měsíců 

➢ třída otevřená - od stáří 15 měsíců pro všechny psy bez 

ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění 

➢ třída vítězů - od stáří 15 měsíců pro psy s uznáním 

šampióna, národního nebo klubového vítěze, Vítěz 
speciální výstavy, Světový vítěz či Evropský vítěz 

➢ třída veteránů - pro psy starší 8 let 

 
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky 
musí být splněny v den podání přihlášky. Pro zařazení do třídy vítězů doklad o 
přiznaném titulu. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, pořadatel je povinen 
zařadit psa do třídy otevřené. 

 

KL AS IF IK AC E 

a) třída štěňat a dorostu velmi nadějný 
nadějný 

b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů 

výborná 
velmi dobrá 
dobrá 
dostatečná 

TITU LY 

na oblastní výstavě – Vítěz třídy, Oblastní vítěz 
Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek, diplom. Všichni jedinci s titulem 
Oblastní vítěz obdrží cenu 

 

 
Zápis do PP bude prováděn v den konání výstavy po závěrečných soutěžích ve výstavním 
kruhu případně v náhradním prostoru.  



ZÁV  Ě REČ  N É S OU T ĚŽE 
 

1. Nejlepší chovatelská stanice – 1. – 3. místo (3 – 5 jedinců z jedné 

chovatelské stanice) 
 

ROZHODČÍ: Karel Peroutka 

 

 

* pořadatel si vyhrazuje právo na změn



 


