KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ (KCHLS)

pořádá a srdečně Vás zve na

KLUBOVOU VÝSTAVU
španělů, vodních psů a plemen zařazených v KCHLS (mimo retrívrů)
se zadáním čekatelství CAJC, CAC, res. CAC a tituly Vítěz Hané, Vítěz Hané mladých, BOJ,
BOV, BOS, BOB, BIS.

Dne 29.5.2022

na nádvoří zámku Náměšť na Hané
(GPS: 49°35'56.406"N, 17°3'47.59"E)

Hlavní sponzor

Uzávěrka: 29.4.2022

Program výstavy:
8.00
9.00 – 9.30
9.30 – 15.30
15.30 – 16.00

Otevření výstavního areálu
Zahájení výstavy
Posuzování v kruzích
Závěrečné soutěže

Rozhodčí:
Hlavní rozhodčí:
PhDr. Kašpar Radim MBA (CZ) kennel New Rosmery
Rozhodčí:
Todd David (UK) kennel Chataway
Rahman Rezaur (UK) kennel Chataway
Berchtold Peter (A) kennel Starchant
Výstavní výbor si vyhrazuje, v případě nutnosti, právo na změnu rozhodčích.

Výstavní poplatky:
za prvního psa včetně katalogu
900 Kč
dalšího psa bez katalogu
600 Kč
štěně, dorost, veterán a čestná
500 Kč
(jedinec ze třídy štěňat, dorostu, veteránů a čestné nemůže být považován za prvního psa)
Soutěže Chov.skupina + Páry
500 Kč

Uzávěrka: 29.4.2022
Konto: FIO BANKA, a.s.
Pro vystavovatele z České republiky (účet číslo):
2101829562/2010
variabilní symbol pro přihlášky: vygeneruje se v Dogoffice
u klasické (papírové) přihlášky: „telefonní číslo majitele“
do pole zpráva pro příjemce – uvádějte „jméno majitele psa “
IBAN: CZ7520100000002101829562
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Majitel účtu – Klub chovatelů loveckých slídičů, z. s.
Praha 11, Chodov, Lešanská 1176/2a
Preferujeme přihlášení on-line na http://www.dogoffice.cz/
Přihlášení prostřednictvím DogOffice obdržíte e-maily Přihláška přijatá (zkontrolovány doklady) následně
Přihláška vyřízená (po přijetí platby).

Klasické přihlášky získáte na níže uvedené adrese nebo na internetu na adrese: http://www.kchls.cz/ v sekci
Vrcholové akce.
Vyplněné klasické přihlášky s kopiemi průkazu původu, certifikátu a kopií dokladu o zaplacení zašlete na email: kchls.vystava@centrum.cz . V případě, že neobdržíte do 7 dní potvrzení o přijetí přihlášky, volejte tel
. 608 44 30 46 Přihlášky bez kopie dokladu o zaplacení nebudou přijaty!!!
Pořadatel má právo nepřijetí přihlášky bez udání důvodu

V případě neúplné přihlášky, následných oprav a nutné korespondence bude při vstupu na výstavu účtován
poplatek 100 Kč. K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa –
platí pro všechny psy přihlášené na výstavu – a fotokopii certifikátu o zkouškách nebo kopii potvrzení
o získání titulu VSV, KV, NV, Evropský vítěz, Světový vítěz, C.I.B., C.I.E. a CH členské země FCI při
zařazování psa do třídy pracovní, čestné nebo vítězů.

Vystavované třídy psů
1. třída štěňat
2. třída dorostu
3. třída veteránů
4. třída mladých
5. mezitřída
6. třída otevřená
7. třída pracovní
8. třída vítězů
9. třída čestná

4–6 měsíců, v této třídě lze získat známku VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný)
6–9 měsíců, v této třídě lze získat VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný)
od 8 let, zadává se známka a pořadí. V1 se účastní soutěže o Vítěze plemene BOB
9–18 měsíců, v této třídě lze získat čekatelství CAJC
15–24 měsíců, v této třídě lze získat čekatelství CAC
od 15 měsíců, v této třídě lze získat čekatelství CAC
od 15 měsíců, v této třídě lze získat čekatelství CAC. Pro zařazení do třídy pracovní je nutno
k přihlášce připojit fotokopii certifikátu opravňujícího k zařazení do této třídy.
od 15 měsíců, v této třídě lze získat čekatelství CAC. V této třídě můžou být zařazeni psi
s tituly C.I.B., C.I.E., CH členské země FCI, VSV, KV, NV, Evropský vítěz a Světový vítěz
od 15 měsíců přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampión, KV,
NV, VSV, Evropský vítěz, Světový vítěz, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí.
V1 z třídy čestné se účastní soutěže o Vítěze plemene BOB a BOS.

TITULY a čekatelství zadávaná v kruzích:
•
•
•
•
•
•

Psovi a feně, kteří ve třídě mladých získali ocenění V1, může být zadáno čekatelství CAJC, držitelé čekatelství
CAJC se účastní výběru o titul Vítěz Hané mladých a BOJ.
Psům a fenám z mezitřídy, tříd otevřené, pracovní a vítězů, kteří získali ocenění V1, může být zadáno čekatelství
CAC. Psi i feny s čekatelstvím CAC nastupují o titul Vítěz Hané
Psům a fenám z mezitřídy, tříd otevřené, pracovní a vítězů, kteří získali ocenění V2, může být zadáno čekatelství
Reserve CAC.
Pes i fena plemene ze třídy veteránů ocenění V1 nastupují o titul BOV.
Vítěz plemene BOB – do soutěže nastupují pes a fena s titulem Vítěz Hané mladých, pes a fena s titulem Vítěz
Hané, pes a fena ze třídy veteránů s oceněním V1 a pes a fena z čestné třídy s oceněním V1.
Nejlepší z opačného pohlaví BOS – do soutěže nastupují pes nebo fena s titulem Vítěz Hané mladých, pes nebo
fena s titulem Vítěz Hané , pes nebo fena ze třídy veteránů s oceněním V1 a pes nebo fena zčestné třídy s
oceněním V1 opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul BOB.

Tituly a ocenění, která se zadávají při odpoledních soutěžích :
SOUTĚŽE:
Nejlepší pár psů – pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele nebo spolumajitele, kteří byli na
výstavě posouzeni.
Nejlepší chovatelská skupina – pro nejméně 3 a maximálně 5 jedinců stejného plemene, pocházející od jednoho
chov atele a min. ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.
BIS ŠTĚNĚ – nastupují jedinci (psi i feny) ze třídy BABY (štěňat), jimž byla zadána známka VN1
BIS DOROST – nastupují jedinci (psi i feny) ze třídy PUPPY (dorostu), jimž byla zadána známka VN1
BIS VETERÁN – nastupují všichni jedinci pes či fena, kteří obdrželi titul BOV.
BIS JUNIOR – nastupují všichni jedinci pes či fena, kteří získali titul BOJ
Nejkrásnější PRACOVNÍ PES – nastupují všichni jedinci psi i feny, jimž byla zadána známka V1, CAC ve třídě
pracovní
BIS ČESTNÁ – nastupují všichni jedinci psi i feny ze třídy ČESTNÉ, jimž byla zadána známka V1
BIS – nastupují všichni jedinci, kteří obdrželi titul BOB.

Doklady k účasti na výstavě: vstupní list, průkaz původu psa a očkovací průkaz nebo Pet passport.
Adresa akce: Nádvoří zámku Náměšť na Hané
Veterinární podmínky:
•

všechna zvířata musí být klinicky zdráva,

•

musí být vybavena pasem nebo očkovacím průkazem, musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině

Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení
výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně – současně se složením jistiny 1800 Kč – do ukončení
posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen skupiny VIII. FCI, která jsou zařazena v KCHLS (mimo retrieverů) a
zapsána v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy . Sleva za

druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele nebo spolumajitelů je
shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána
jako nová přihláška za plnou cenu. Za prvního psa není považován jedinec hlášený do třídy štěňat, dorostu,
veteránů a třídy čestné. U importovaných psů je na přihlášce nutno uvést i původní zkratku plemenné knihy a
číslo zápisu země, ze které pes pochází. Psi ve spolumajitelství se zápisem v zahraniční plemenné knize a bez
zápisu ČLP jsou považovaní za psy nečlenů KCHLS. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem
nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání
důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a
jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. 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 stříhání, trimování, 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. Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. doublehandling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například
používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa
z posuzování.
Majitelé psů s uděleným titulem „BOB“ jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu
ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů
výstavy. Vodění štěňat (vyjma štěňat na výstavu přihlášených) a jejich prodej na výstavě je zakázán.

Pokud by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
Vodění štěňat (vyjma těch přihlášených na výstavu) a jejich prodej je na výstavě zakázán. Pořadatel
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání
psů není dovoleno.

