ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV
pořádá

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU
PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN
spojenou s

KLUBOVOU VÝSTAVOU
KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ
a

SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU
KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ
12. května 2012
zámecký park Červeného hrádku u Jirkova

I. uzávěrka - 18. 3. 2012
II. uzávěrka - 15. 4. 2012

PROGRAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7:30 - 9:00
přejímka psů
8:00 - 8:30

porada rozhodčích

9:00 - 9:15

zahájení výstavy

9:30 -

zahájení posuzování v kruzích

TŘÍDY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 pracovní

-

od 15 měsíců pro psy s uznanou zkouškou z výkonu doloženou
certifikátem vystaveným ČMKJ

třída vítězů

-

od stáří 15 měsíců pro psy s uznáním šampióna či národního
vítěze nebo vítěze klubové či speciální výstavy, tituly musí být
získány v konkurenci dospělých

třída veteránů

-

pro psy starší 8 let

třída čestná

-

od 15 měsíců, zadává se pouze na klubové a speciální
výstavě, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním
titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo
Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC, zadává se známka
a pořadí, Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze
plemene

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 pracovní je nutné přiložit k
přihlášce certifikát o vykonané zkoušce (vydává pro lovecká plemena ČMKJ, Lešanská
1176, 141 00 Praha 4) a pro zařazení do třídy vítězů a čestné doklad o přiznaném titulu.
Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, pořadatel je povinen zařadit psa do
třídy otevřené.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dle článku 3 odst. a) výstavního řádu ČMKU pokud je součástí Oblastní výstavy Speciální či Klubová výstava chovatelských klubů,
tak v uvedeném případě se jedinci daných plemen mohou zúčastnit pouze výstavy
Klubové či Speciální a obdržet pouze tituly a čekatelství na nich zadávané. Tzn., není
možné přihlásit jedince daného plemene (v našem případě českého fouska či
švýcarského honiče) na Oblastní výstavu. Pokud psa takto přihlásíte, bude automaticky
přiřazen na Klubovou či Speciální výstavu daného plemene.

TITULY NA OBLASTNÍ VÝSTAVĚ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítěz třídy, Oblastní vítěz

TITULY A ROZHODČÍ NA KLUBOVÉ VÝSTAVĚ KCHČF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAJC, CAC, res. CAC, Nejlepší mladý plemene (BOJ), Nejlepší veterán plemene (BOV),
BOB
Josef BRAŤKA, Jiří ŠTICH

TITULY A ROZHODČÍ NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ KCHŠH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAJC, CAC, res. CAC, Nejlepší mladý plemene (BOJ), Nejlepší veterán plemene (BOV),
Vítěz speciální výstavy, BOB
Libuše UBROVÁ

KONTAKTNÍ ADRESA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavní výbor Chomutov
Vršovců 19/992, 430 01 Chomutov
Telefon: 474 626 009; 775 626 019
E-mail: cmmjchomutov@email.cz
Web: www.loveckypeschomutov.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Chomutov
Číslo účtu: 940147379/0800

VÝSTAVNÍ POPLATKY PRO OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. uzávěrka 2. uzávěrka
za prvního psa (včetně katalogu)

400 Kč

500 Kč

za druhého a dalšího (bez katalogu)

300 Kč

400 Kč

za třídu štěňat a dorostu

100 Kč

200 Kč

za třídu veteránů

0 Kč

0 Kč

VÝSTAVNÍ POPLATKY PRO KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. uzávěrka 2. uzávěrka
za prvního psa (včetně katalogu)

500 Kč

600 Kč

za druhého a dalšího (bez katalogu)

400 Kč

500 Kč

za třídu štěňat, dorostu a třídu čestnou

150 Kč

250 Kč

za třídu veteránů

0 Kč

0 Kč

Ve výstavním poplatku je zahrnuto vstupné pro jednu osobu a katalog. Výstavní
poplatek je nutné uhradit bankovním převodem nebo složenkou typu A na kontaktní
adresu. Poplatek se hradí na účet číslo: 940147379/0800, variabilní symbol úhrady je
12052012, specifický symbol je číslo zápisu v rodokmenu psa. Poslední díl složenky se
nalepí na zadní stranu přihlášky. Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta.
V případě, že se přihlášený odhlásí, poplatek se nevrací. Pro rozlišení plateb při první a druhé
uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Bez dokladu
o zaplacení nebude přihláška přijata!
Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce
přiložte oboustrannou fotokopii celého průkazu původu (platí pro všechny jedince
přihlášené na výstavu). Pro jedince přihlášené do třídy pracovní přiložte kopii certifikátu a
do třídy vítězů či čestné doklad o přiznaném titulu. Bez fotokopie průkazu původu nebude
přihláška přijata. Vystavovaní jedinci mohou být přihlášeni pouze do jedné z uvedených
tříd. Pro plemena, která jsou posuzována podle zbarvení, velikosti a váhy platí předpisy
ČMKU.

DOKLADY NEZBYTNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Platný originál 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 10 dnů před konáním výstavy).

Z ÚČASTI NA VÝSTAVĚ BUDOU VYLOUČENI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Psi, kteří nebudou 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.
2) Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu, feny háravé, feny ve vyšším stupni březosti,
kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v
exteriéru psa.
3) Psi v majetku osob, jimž bylo odňato právo vystavovat.
4) Psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
5) Psi s kupírovanýma ušima (ustanovení zákona 246/92 Sb.).

PROTEST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Platí ustanovení Výstavního řádu ČMKU.
2) Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli
v den, kdy jsou vystavováni, stáří požadované pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být
zapsáni v českých plemenných knihách.
3) V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k
uhrazení nákladů výstavy.

4) Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn
nebo ztrátu psa.
5) Volné pobíhání psů není dovoleno, kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
6) Každý vystavovatel je povinen se řídit pokyny pořadatelů a je odpovědný za škody
způsobené svým psem.
7) Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu
nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo
pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na
trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může
mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím
záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině, psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející
z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a
musí splňovat podmínky dané platnými nařízeními Evropského Parlamentu a Rady Evropy.

