
Českomoravská kynologická unie 
Českomoravská kynologická jednota 

 

KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ 

KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 

MORAVSKOSLEZSKÝ KLUB ANGLICKÝCH OHAŘŮ 

 

ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa 

pořádají dne 13. 8. 2017 

 

 

v zámeckém parku Státního zámku Zákupy u České Lípy. 
 

KCHHMO pořádá Speciální výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, Res.CAC, Vítěz speciální výstavy, 

BOJ, BOV, BOB, BOS. 

KKO pořádá Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, Res.CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS. 

MSKAO pořádá Speciální výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, Res.CAC, Vítěz speciální výstavy, BOJ, 

BOV, BOB, BOS. 

 
 

Výstava je otevřena pro plemena: anglický setr, frízský ohař, gordonsetr, irský červenobílý setr, irský 

setr, maďarský ohař drátosrstý, maďarský ohař krátkosrstý, německý drátosrstý ohař, německý 

krátkosrstý ohař, pointer,  pudlpointr, slovenský hrubosrstý ohař 

  

Uzávěrka přihlášek:  7. 7. 2017 

Program:    8:00 – 10:00 ……… přejímka 

10:00 ……………….. zahájení výstavy 

od 10:30 …………… posuzování v kruzích 

od 15:00 …………… závěrečné soutěže 

 
Vypsané soutěže:    Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší Progeny Group 

V průběhu výstavy bude probíhat výběr do chovu.  

 

Rozhodčí:   

AS, GS, IČBS, IS, POI (všechny třídy) – pí. Jadwiga Konkiel (PL) 

KO (všechny třídy) – p. Wojciech Burski (PL) 

PP, SHO, STA (všechny třídy); MOK – feny tř. mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů  

– pí. Ivana Letić-Pajkić (SRB) 

NDO (všechny třídy); MOK – psi tř. mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů  

– p. Dušan Pajkić (SRB) 

MOD (všechny třídy); MOK – psi i feny tř. štěňat, dorostu, veteránů, čestná  

– Ing. Lucie Svobodová (CZ) 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny rozhodčího. 

SDRUŽENOU  VÝSTAVU 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ - PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ E-MAILEM SE 

NEPŘIJÍMAJÍ!!! 

 

ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK4xmE9y6wy09qJyS18z_q7H4LxWSPzR90tbVrFrQsE6sN

Qg/viewform 

 

Po vyplnění on-line formuláře zašlete prosím doplňkové doklady na uvedený e-mail.  

 

 

Výstavní poplatky: 

Za prvního psa ……………………………………………………………................................................... 600Kč 

Za druhého a dalšího psa ..................................................................................................  450Kč 

Za jednoho psa ve třídě štěňat, dorostu, veteránů či čestné ...........................................  100Kč 
 

Výstavní poplatek zahrnuje vstupné pro jednu osobu na každého přihlášeného psa. 

Soutěže jsou zdarma.  
 

Třídy: 

Třída štěňat:      4-6 měsíců    

Třída dorostu:     6-9 měsíců    

Třída mladých:     9-18 měsíců 

Mezitřída:      15-24 měsíců 

Třída otevřená:     od 15 měsíců  

Třída pracovní:     od 15 měsíců (nutná doložená kopie FCI certifikátu pro třídu pracovní) 

Třída vítězů:     od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním 

titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze 

speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze. Tituly musí být 

získány v konkurenci dospělých. 

Třída veteránů:     od 8 let 

Třída čestná:   od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním 

titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze 

speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. 

Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze 

plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene. 
 

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 

Jitka Svobodová 

Švestková 235 

460 01 Liberec 32 
 

tel:   737 372 489 
 

 

www.vystava.danitty.com 

Výstavní poplatky zaplaťte bankovním příkazem 

nebo složenkou typu A. 

Číslo účtu: 35-5896590287/0100  

Variabilní symbol: 2017 

Do „Zprávy pro příjemce“ uveďte číslo zápisu psa 

(např. CLP/NDO/1111). 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScK4xmE9y6wy09qJyS18z_q7H4LxWSPzR90tbVrFrQsE6sNQg%2Fviewform&h=ATNRsnjF-9q-vbkO3etEFKhlwN8lIlmrWRjA6Sk_9XaFkU2PoSG7PuT_e-rgX7qZfuI81mEY8xUhIT-OiJLuQf6APB-AM8a16g-A3KUIb0McJPgGLvHJKs5TOwsnbnJgsqGL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScK4xmE9y6wy09qJyS18z_q7H4LxWSPzR90tbVrFrQsE6sNQg%2Fviewform&h=ATNRsnjF-9q-vbkO3etEFKhlwN8lIlmrWRjA6Sk_9XaFkU2PoSG7PuT_e-rgX7qZfuI81mEY8xUhIT-OiJLuQf6APB-AM8a16g-A3KUIb0McJPgGLvHJKs5TOwsnbnJgsqGL


Přihlášky, u kterých nebude přiložena kopie dokladu o zaplacení a oboustranná kopie průkazu 

původu, nebudou přijaty.  Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách 

uznaných FCI. Pro přihlášení psa do třídy rozhoduje věk dosažený v den konání výstavy. Nebudou-li 

doloženy kopie dokumentů opravňujících psa startovat ve třídě pracovní nebo vítězů, bude zařazen 

do třídy otevřené.  

 

 

Tituly a čekatelství zadávané v kruhu:     CAJC (tř. mladých), CAC, Res.CAC (mezitřída, tř.otevřená, 

pracovní, vítězů), V1 (tř. veteránů, čestná), VN1 (tř. dorostu, 

štěňat) 

 
 

Tituly zadávané v závěrečných soutěžích:     Vítěz speciální výstavy pes/fena (KCHHMO, MSKAO) 

Nejlepší dospělý pes/fena (KKO)* 

BOJ – Nejlepší mladý plemene 

BOV – Nejlepší veterán plemene 

BOB – Vítěz plemene 

BOS – Nejlepší opačného pohlaví 

Nejlepší štěně výstavy (soutěží VN1 ze tř.štěňat)* 

Nejlepší dorost výstavy (soutěží VN1 ze tř.dorostu)* 

Nejlepší mladý výstavy (soutěží držitelé titulu BOJ)* 

Nejlepší veterán výstavy (soutěží držitelé titulu BOV)* 

Nejlepší pracovní pes (soutěží CAC ze třídy pracovní)* 

Nejlepší pes ze třídy čestné (soutěží V1 ze třídy čestné)* 

Vítěz výstavy (soutěží držitelé titulu BOB)* 

*Výsledky těchto soutěží nejsou zapisovány do PP. 

 
 

Pozn.: Udělení titulů a čekatelství není nárokové. Tituly a čekatelství mohou být zadány bez ohledu 
na počet vystavovaných jedinců. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se 
známkou výborný nebo velmi dobrý (resp. velmi nadějný nebo nadějný). 
 
 
Soutěže: 

Nejlepší pár psů - Soutěží pes a fena stejného plemene a v majetku jednoho majitele, kteří byli na 

výstavě posouzeni.  

Nejlepší chovatelská skupina - Soutěží skupina minimálně tří a maximálně pěti jedinců jednoho 

plemene, kteří pochází z jedné chovatelské stanice, byli na výstavě posouzeni, a kteří mají 

dohromady minimálně 3 rodiče (např. jednu matku a dva různé otce). Jedinci nemusí být v majetku 

jednoho majitele. 

Progeny Group (skupina potomků jednoho psa či feny) - Soutěží skupina nejméně tří a 

maximálně pěti jedinců, kteří mají společného rodiče (otce nebo matku). Jedinci nemusí být v 

majetku jednoho majitele. 

Do soutěží je možno se přihlásit až na místě konání. V takovém případě však nebude soutěžní 

skupina uvedena v katalogu. 

 

Doklady nutné pro účast na výstavě:   vstupní list, průkaz původu 

 

 

 

 



Veterinární podmínky:  

Všichni psi účastnící se výstavy musí být klinicky zdraví. 
Všichni psi účastnící se výstavy musí být v imunitě proti vzteklině. 
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle §6 veterinárního 

zákona) 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: 

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo 

ztrátu psa. Volné pobíhání psů po výstavišti není dovoleno. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve 

vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem 

sloužícím k odstranění vady v exteriéru psa. V rámci výstavy platí ustanovení Výstavního řádu FCI a 

Výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin (veterinární 

opatření, živelná pohroma, apod.), budou poplatky zcela nebo částečně použity k uhrazení nákladů 

výstavy. 

Vystavovatelé jsou plně odpovědni za údaje uvedené v přihlášce. Organizátor nenese 

odpovědnost za případné chyby v katalogu vzniklé špatnou čitelností přihlášky.  

Chybné zařazení vystavovaného jedince do třídy musí vystavovatel nahlásit pořadateli výstavy, a 

to nejpozději před zahájením posuzování v kruhu. 

 

Protesty: 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů při 

porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením 

jistiny 1200,- Kč, do skončení posuzování k rukám protestní komise. Nebude-li protest uznán, jistina 

propadá ve prospěch pořadatele výstavy.  

 

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚN. 

 

PŘIJETÍ PSA NA VÝSTAVU BUDE TÝDEN PŘED VÝSTAVOU POTVRZENO ZASLÁNÍM VSTUPNÍHO LISTU. 

 

PRO ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁSKY A PŘIHLÁŠKY S UVEDENOU E-MAILOVOU ADRESOU BUDE VSTUPNÍ 

LIST ZASLÁN E-MAILEM.  

 

 

Další informace naleznete na webu výstavy: 

 

 

 

www.vystava.danitty.com 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


