ČMKU, ČMKJ a
Český pointer a setter klub, z.s.

Pořádá KLUBOVOU VÝSTAVU
Datum konání:

sobota, 22. 8. 2020

Místo konání: Penzion Stará Fara, Chržín 1, 273 24 Chržín
Technické a hygienické zázemí, stejně jako občerstvení je
k dispozici v místě konání výstavy. Parkovné je zdarma.
Program:
08:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 14:00
14:30

přejímka psů
slavnostní zahájení výstavy
posuzování v kruzích
přehlídka vítězů, závěrečné soutěže

Časový harmonogram je orientační.
Během celé výstavy probíhá Jarní svod.

Se zadáváním čekatelství CAJC, CAC, res.CAC, udělení čekatelství není nárokové

Pořadatelé:

ČMKU, ČMKJ, ČPSK

Rozhodčí:

paní Olga Dolejšová (ČR)
Anglický setr, Pointer, Irský červenobílý setr
pan Ing. Leoš Jančík (ČR)
Irský setr, Gordon setr

Hlavní rozhodčí:

paní Simona Svatoňová (ČR)

Ředitel výstavy:

paní Mgr. Jana Anderlová

Pořadatel si vyhrazuje, v případě nutnosti, právo změny rozhodčích.

Uzávěrka přihlášek: 31.7. 2020 (pátek)
Výstavní poplatky
Pro člena ČPSK pro tuto výstavu původní cena snížena o 20%

Uhraďte prosím:
Pro člena ČPSK
Za prvního psa s katalogem
Za druhého a dalšího psa bez katalogu
Štěně, dorost, veterán, třída čestná

400 Kč
280 Kč
160 Kč

Pro nečlena ČPSK
Za prvního psa s katalogem
Za druhého a dalšího psa bez katalogu
Štěně, dorost, veterán, třída čestná

700 Kč
500 Kč
250 Kč

Pro zahraniční účastníky (platba v EUR na místě)
Za prvního psa s katalogem
30 EUR
Za druhého a dalšího psa bez katalogu 20 EUR

Účast v soutěžích je zdarma. Do soutěží Dítě s ohařem, Pohár ing. Šonky, Nejkrásnější pár psů, Nejlepší
chovatelská skupina se lze přihlásit v den konání výstavy do 13:00.

Platby na bankovní účet v CZK*):
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Do poznámky uveďte:

35-340490237 / 0100 (KB Praha)
0558
použijte generovaný portálem DOG OFFICE,
nečlenové uvádí jako variabilní symbol číslo ČLP psa.
KV

V případě platby na poště používejte výhradně poštovní poukázku typu A.
*) Platby v EUR pouze pro zahraniční účastníky v hotovosti, v den konání výstavy. Úhrada na místě konání
výstavy.

Neuhrazené přihlášky a přihlášky bez dokladu o zaplacení nebudou přijaty!
Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení.
Důležité upozornění: K řádně a čitelně vyplněné přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit čitelnou,
oboustrannou fotokopii jeho PP – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu. Pokud nebude k přihlášce
připojena čitelná oboustranná fotokopie průkazu původu, nebude přihláška akceptována. Za platnou
přihlášku je považována pouze plně uhrazená přihláška dle stanovených výstavních poplatků. Pokud nebude
platba přihlášky provedena do data uzávěrky, bude přihláška vyřazena. Pro třídy pracovní, vítězů a čestnou
je nutné doložit patřičné certifikáty či potvrzení, ze kterých je tato skutečnost zřejmá. V případě nedoložení,
bude pes zařazen do třídy otevřené.
Příjem přihlášek a informace:
Elektronickou formou přes portál DOG OFFICE ČMKU:

www.dogoffice.cz

nebo poštou na adresu:

Veronika Horváthová, Nesvačily 22, 257 51 Bystřice

V krajním případě po dohodě na e-mail:

vhorvathova@seznam.cz

Potvrzení přijetí na výstavu:
Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno zasláním vstupního listu. Při využití elektronického přihlášení
bude vstupní list zaslán na vámi uvedený e-mail. Tento vstupní list vytiskněte, slouží jako identifikace při
vstupu na výstavu. Bude akceptována také elektronická podoba vstupního listu v mobilu.

Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je možno se o důvodu informovat na
e-mailové adrese: vhorvathova@seznam.cz nebo na telefonním čísle: 603789164.

Třídy na výstavě otevřené:

třída štěňat
třída dorostu
třída mladých
mezitřída
třída otevřená
třída pracovní
třída vítězů

třída veteránů
třída čestná

4 až 6 měsíců
6 až 9 měsíců
9 až 18 měsíců
15 až 24 měsíců
od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a
získané šampionáty
od 15 měsíců přístupná s pracovním certifikátem
od 15 měsíců s doloženým mezinárodním, národním
šampionátem nebo s titulem národní, klubový nebo
vítěz speciální výstavy
8 let a starší
od 15 měsíců bez nároku na udělení titulu CAC s
doloženým mezinárodním, národním šampionátem,
případně s titulem národní, klubový nebo vítěz
speciální výstavy. Jedinec, který obdrží ocenění
V1 nastupuje do soutěže o BOB v daném
plemeni.

Tituly a čekatelství zadávané při posuzování v kruzích:
CAJC (tř.mladých), CAC, r.CAC (mezitřída, tř. otevřená, tř. pracovní, třída vítězů)
Klubový vítěz – nejlepší dospělý pes a fena plemene (jedinci s titulem CAC
z mezitřídy, tř. otevřené, tř. pracovní, tř. vítězů)

Tituly zadávané v závěrečných soutěžích v každém plemeni:
BOJ – Nejlepší mladý plemene
BOV – Nejlepší veterán plemene
BOB – vítěz plemene
BOS – Nejlepší z opačného pohlaví

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:

Dítě s ohařem

3 – 9 let

Dítě s ohařem

10 – 15 let

Pohár Ing. Šonky

účastní se gordonsetři dle pravidel pro udělení
poháru Ing. Šonky
rozhodčí – paní Simona Svatoňová

Nejlepší štěně výstavy

Přehlídka jedinců BOS

účastní se psi a feny ze třídy štěňat s oceněním
VN1
účastní se psi a feny ze třídy dorostu s oceněním
VN1
účastní se psi a feny, kteří ve třídě pracovní
obdrželi titul CAC
účastní se všichni jedinci s titulem BOV
účastní se všichni jedinci tříd čestných s oceněním
V1
nastoupit do soutěže může pes a fena stejného
plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na
výstavě posouzeni
nastoupit do soutěže může skupina minimálně tří a
nejvíce 5 pěti jedinců, pocházejí od jednoho
chovatele a minimálně od dvou různých otců nebo
matek, kteří byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci
nemusí být v majetku chovatele
účastní se jedinci ocenění titulem BOS

Nejlepší mladý jedinec (JBIS)

účastní se všichni jedinci s titulem BOJ

Vítěz klubové výstavy (BIS)

účastní se jedinci ocenění titulem BOB

Nejlepší dorost výstavy
Nejlepší pracovní pes
Nejlepší veterán
Přehlídka tříd čestných
Nejlepší pár psů

Nejlepší chovatelská skupina

Všeobecná ustanovení: Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli
nejméně v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých
plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za
úhyn, nebo ztrátu psa. Změny exteriéru psa, prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a úpravou
trimováním s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Po dobu konání výstavy majitelé
zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání psů nebo případnému poranění osob. Z
výstavy jsou vyloučeni psi nemocní nebo podezřelí z nemoci, psi po úraze, feny v druhé polovině březosti,
feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat. Psi nebezpeční, kousaví a
agresivní vůči lidem a psům. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu
ČMKU a propozic. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k

uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Vystavovatel se
zavazuje uhradit výstavní poplatek i v případě, že se výstavy z jakýchkoliv důvodů nezúčastní.

Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest lze podat pouze z formálních důvodů –
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, do výstavní kanceláře, současně
se složením jistiny 2000,-Kč a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve
prospěch pořadatele výstavy.
Veterinární podmínky: Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít
platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f) veterinárního zákona.Psi pocházející z
členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat
podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 16. 5. 2003
Upozornění pro vystavující:
Výstava se uskuteční v souladu s platnými vládními nařízeními ve vztahu k pořádání veřejných akcí,
zejména povoleného počtu účastníků. Přesné informace o průběhu výstavy budou upřesněny po uzávěrce
přihlášek, a to jednak na webových stránkách klubu a jednak ve vstupních listech.
Poplatek bude vrácen v plné výši pouze v případě, že by byla přihláška odmítnuta nebo pouze v případě, že
se výstava neuskuteční v souladu s platnými vládními nařízeními ve vztahu k pořádání veřejných akcí.
V ostatních případech budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
Pro aktuální informace k výstavě prosím sledujte:
Webové stránky: http://www.pointer-setter.cz/
Facebook: Český pointer a setter klub

Ochrana osobních údajů GDPR: Podáním přihlášky, majitel přihlášeného psa souhlasí s tím, že jeho osobní
údaje budou zveřejněny v katalogu, v posudku, na diplomech a ve výsledkových listinách. Dále souhlasí
majitel i handler předváděného psa, že fotografie s jeho osobou budou použity v rámci klubu a při prezentaci
této výstavy.

Přihláška
Klubová výstava ČPSK
Jméno psa

Chovatelská stanice

Plemeno

Pohlaví

Datum narození

Výstavní třída

Tetovací číslo

Číslo zápisu

Zkoušky z výkonu

Výstavní ocenění

Otec

Matka

Chovatel (jméno, adresa, PSČ)

Majitel (jméno, adresa, PSČ, telefon, e-mail, číslo člena, v případě, že uplatňujete slevu člena ČPSK)

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Podpisem na přihlášce vyjadřuji
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely akce a její propagace.
Místo

, Datum

Podpis

K přihlášce musí být přiložena oboustranná kopie průkazu původu!
Ochrana osobních údajů GDPR: Podáním přihlášky, majitel přihlášeného psa souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zveřejněny
v katalogu, v posudku, na diplomech a ve výsledkových listinách. Dále souhlasí majitel i handler předváděného psa, že fotografie
s jeho osobou budou použity v rámci klubu a při prezentaci této výstavy.

