
Veterinární předpisy: 
• psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů
• všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi, za což odpovídá jejich majitel
• psi z ČR musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem. 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 Evropy 998/2003 ze dne 26. 5. 2003

• Od 01.03.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 v 
platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání 
zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou 
kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří v 
den výstavy  dosáhli stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy. Pořadatel výstavy 
nezodpovídá za škody způsobené  psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. 
Jedinci, kteří nejsou uvedeni v katalogu, nemohou být na výstavě posouzeni. Výjimku tvoří 
psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je 
podkladem pro zařazení do Pomocného registru. Z výstavy se vylučují: psi nemocní a z 
nemoci podezřelí, po úraze, feny v druhé polovině  březosti, feny kojící a háravé, jedinci s 
operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady  exteriéru psa. Rovněž se 
vylučují psi v majetku rozhodčího přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje, 
dále psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat a psi nebezpeční - kousaví a 
agresivní  vůči lidem nebo psům. Do areálu výstavy nebude vpuštěn pes s kupírovanýma 
ušima. 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 akýchkoliv 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. Je zakázáno hlasité 
povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling). Je také zakázáno poutání pozornosti 
psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, 
volání na psa apod.). Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být 
důvodem k vrácení výstavního poplatku. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních 
příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni 
dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny výstavního 
výboru,  dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Porušení
těchto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.  
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy a na 
webových stránkách klubu – www.whippet-club.com.  Pořadatel nebude využívat získané 
osobní údaje k jiným účelům než k organizaci a propagaci dané výstavy (viz. GDPR) a 
nebude je poskytovat dalším osobám.  Prodej psů a štěňat na výstavě je zakázán!

Hlavní sponzoři výstavy

       FCI – ČMKU

Vás srdečně zve

v SOBOTU 22.9.2018 na
SPECIÁLNÍ VÝSTAVU CHRTŮ

&
 v NEDĚLI 23. 09. 2018 na 

KLUBOVOU VÝSTAVU WHIPPET KLUBU
se zadáváním titulu Klubový vítěz

Konopiště – Nová Myslivna

Rozhodčí: 
Speciální výstava chrtů - 22.9.2018:

Tomasz Kuszyk (PL) - Polský chrt, Whippet, Junior handling
Marion Marpe (D) - Irský vlkodav, Saluki

Tomáš Kučera (CZ) - Afghánský chrt, Barzoj, Greyhound 
Peter Mazura (A) - Azawakh, Deerhound, Italský chrtík, Maďarský chrt,

Sloughi, Španělský galgo

Klubová výstava Whippet klubu (s KV) – 23.9.2018:
Marion Marpe (D)

změna rozhodčích vyhrazena

Program: 09.30 - 10.30 přejímka psů
 10.30 - 11.00 zahájení výstavy

11.00 - 15.00 posuzování v kruzích, následují soutěže 

Více informací: Veronika Kučerová Chrpová
       přihlášky Rostoklaty 92, CZ - 281 71 Rostoklaty 
 Tel: +420 603 181 201
    E-mail:  vystavakonopiste@email.cz

Přihlášky poštou zasílejte pouze DOPORUČENĚ

Uzávěrka přihlášek:      02. 09. 2018

On-line přihlášení:        www.dogoffice.cz
Po zadání přihlášky on-line MUSÍ na e-mail vystavovatele PŘIJÍT OBRATEM POTVRZENÍ

o registraci přihlášky (vč. případně přihlášených soutěží), pokud toto nenastane,
přihlášení neproběhlo !!!           Dbejte na zadání správné e-mailové adresy. 

http://www.cmku.cz/data/dokumenty/1357_vystavni_rad_platny_od_1.3.2016.doc
http://www.dogoffice.cz/


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 

třída vítězů * od 15 měsíců  - s titulem  mezinárodní nebo národní šampion, Klubový  vítěz, 
Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz nebo Světový vítěz, 
uvedené tituly musí být získány v konkurenci  dospělých.

třída čestná *

bez nároku
na CAC

od 15 měsíců  - s titulem národní a mezinárodní šampión či titulem Klubový  
vítěz,  Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy,  Evropský vítěz nebo Světový  
vítěz , uvedené tituly musí být získány v konkurenci  dospělých
-  zadává se pouze známka  a pořadí, V 1 se neúčastní soutěže o BOB

třída veteránů od 8 let

K přihlášce musí být doložena oboustranná čitelná kopie PP psa / feny, s
vyplněným  majitelem a kopie dokladu o uhrazení výstavního poplatku.

• Pro  zařazení  do  třídy  je  rozhodující  věk  psa  v  den  konání  výstavy,  ostatní
podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. 

• k přihlášce do třídy pracovní, vítězů a čestné   je nutno dolžit kopii 
certifikátu (vydává ČMKU) / diplomu či získaného titulu opravňujícího ke vstupu 
do třídy těchto tříd – viz. výše.
  Bez těchto dokladů bude pes zařazen do třídy otevřené !

Výstavní poplatky: Speciální
22.9.2018

Klubová
23.9.2018

obě výstavy

za prvního psa vč. katalogu 600 Kč / 25 € 600 Kč / 25 € 1.100,- Kč / 45 €
za každého dalšího psa (bez 
katalogu)

500 Kč / 20 € 500 Kč / 20 € 900,- Kč / 35 €

za psa ve třídě štěňat, 
dorostu, čestné a veteránů

250 Kč / 10 € 250 Kč / 10 € 400,- Kč / 15 €

poplatek za účast v některé 
soutěži

150 Kč / 5 € 150 Kč / 5 € 200,- Kč / 8 €

Výstavní poplatek musí být uhrazen převodem na účet pořadatele,
na výstavě nebudou platby přijímány!

Číslo účtu : 3133123083/0800
IBAN: CZ45 0800 0000 0031 3312 3083, BIC / SWIFT: GIBACZPX

Inzerce     v katalogu  :  (podklady zasílejte do data uzávěrky na kontaktní adresu)
soukromá - 10 Kč řádek            podnikatelská – 500 Kč str. A5 250 Kč 1/2 str.

Výběr do chovu (plemeno whippet) - probíhá po skončení závěrečných soutěží v
neděli po klubové výstavě !

Poplatek za uchovnění: splatný na místě
200,- CZK pro členy klubu      / 500,- pro nečleny klubu

Tituly pro klubovou výstavu: Primus Baby, Primus Puppy, CAJC, CAC, res. 
CAC, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz, Klubový vítěz veterán, BOJ – Nejlepší 
mladý jedinec, BOV – Nejlepší veterán, BOS – Nejlepší z opačného pohlaví, BOB – 
Vítěz plemene

Tituly pro speciální výstavu:  
v rámci plemene: Primus Baby, Primus Puppy, CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz 
speciální výstavy, BOJ – Nejlepší mladý jedinec, BOV – Nejlepší veterán, BOS – 
Nejlepší z opačného pohlaví, BOB – Vítěz plemene
v rámci závěrečných soutěží: Nejlepší štěně výstavy, Nejlepší dorost výstavy, 
Nejlepší mladý výstavy, Nejlepší veterán výstavy, Nejlepší jedinec z pracovních tříd 
výstavy, Nejlepší jedinec ze tříd čestných, Vítěz výstavy , 
Nejkrásnějsí pár psů, Nejlepší chovatelská skupina

Udělení titulů není nárokové, ale může být zadáno 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:

Nejkrásnější pár psů: pro psa a fenu stejného plemene a variety posouzených 
na této výstavě v majetku jednoho majitele nebo stejných spolumajitelů

Nejlepší chovatelská skupina: pro nejméně 3 jedince a maximálně 5 jedinců 
stejného plemene a variety posouzených na této výstavě pocházejících zz vlastního 
chovu, nejméně od dvou různých otců či matek. Tito jedinci nemusí být v majetku 
chovatele

Dítě a pes: pro děti od 3 let do 9 let za podmínek stanovených pro soutěž  JH
(Dítě a pes je možné přihlásit přímo na místě v den výstavy během přejímky)

Junior handling: věk.kat.: I.- od 9 do 13 let II.- od 13 do 17 let
soutěží se se psem zapsaným v některé z plemenných knih FCI, nemusí být na 
výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa, není důležitá jeho kvalita.  
Podmínky soutěže jsou zveřejněny ve výstavním řádu ČMKU.

Senior handling  : pro vystavovatele starší 17 let za podmínek pro soutěž JH

Protesty: 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních 
důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně 
současně se složením jistiny 1.200,- Kč a to pouze v průběhu výstavy (do ukončení 
posuzování ve všech kruzích). Protest podaný po skončení posuzování ve všech kruzích se 
neprojednává. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch 
pořadatele výstavy.


	E-mail: vystavakonopiste@email.cz

