
 

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava 

psů plemen ČKS 2016 

Dobrý den srdečně Vás zveme na Oblastní výstavu NO a Oblastní výstavu psů plemen ČKS, která se jako 

každý rok uskuteční na Velikonoční pondělí dne 28.3. 2016 na fotbalovém hříšti veldle cvičiště ZKO Hořovice. 

 

Vystavovaná plemena: Kruh 1  : NO 

               Kruh 2  :  Anglický mastiv, Australský ovčák, Beauceron, Belgický ovčák ( groenendael, 

     laekenois, malinois, tervueren), Bernský salašnický pes, Border kolie, Cairn 

     teriér, Československý vlčák, Čivava (dlouhosrstá, krátkosrstá), Dobrman, 

     Entlebuschký salašnický pes, Hovawart, Chodský pes, Jezevčík, Irský vlkodav, 

     Jorkšírský teriér, Knírač ( malý, střední, velký), Kolie ( dlouhosrstá,  

     krátkosrstá), Labrador retriever, Německý boxer, Německý špic , Pudl ( toy, 

     trpaslík, střední, velký), Rotvajler, Starordšírský bullteriér, Stafordšírský 

     teriér, Šeltie, Výmarský ohař ( dlouhosrstý, krátkosrstý), Zlatý retriever 

 

Výstavní výbor: 

Ředitel výstavy:  Martina Doležalová 

Delegovaní rozhodčí:             Ing. Jiří Novotný  -  Německý ovčák 

                                                   Ing. Leoš Jančík -  ostatní plemena 

Program výstavy: 

7.00  -  8.30  přejímka psů 

9.00        ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 

9.30  -  16.00  posuzování v kruzích a vyhlašování výsledků 

Je třeba počítat s možným časovým výkyvem oproti  původnímu plánu. Děkujeme za pochopení. 

  



Výstavní třídy: 

Pes smí být přihlášen pouze do jedné třídy. 

Třídy -  Německý ovčák: 

od 6-ti do 12-ti měsíců     třída dorostu 

od 12-ti do 18-ti měsíců  -  třída mladých 

od 18-ti do 24 měsíců  -  třída dospívajících 

od 24 měsíců, s podmínkou splnění zkoušky z výkonu  -  třída pracovní 

od 8 let  -  třída veteránů 

, 

Třídy ostatní plemena: 

od 6-ti do 9-ti měsíců  -  třída dorostu 

od 9-ti do 18-ti měsíců  -  třída mladých 

od 15-ti do 24 měsíců  -  mezitřída 

od 15-ti měsíců  -  třída otevřená 

od 15-ti měsíců, s podmínkou splnění zkoušky z výkonu  -  třída pracovní 

od 15-ti měsíců, s podmínkou přiznaného titulu mezinárodní a národní šampion, národní a klubový vítěz  -  

třída vítězů 

od 8 let  -  třída veteránů 

 

Udělení titulu není nárokové, mohou být zadány bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita 

zvířete ocenění odpovídá. 

Příhlášky : 

K příhlášce psa na výstavu prosím příložit  - průkaz původu psa/feny, potvrzení 

o vykonané zkoušce nebo certivikát opravňujícího zařazení psa/feny do tříd 

pracovní, potvrzení o přiznaném titulu pro zařazení do třídy vítězů, doklad o 

zaplacení výstavního poplatku. 

Přihlášky můžete zasílat na adresu : Martina Doležalová, Luční 641, Hořovice, 268 01 nebo na email: 

dolezalovamartina9@gmail.com, dotazy potom můžete směřovat i na tel.: 734635321, v případě 

nepříložení všech dokumentů potřebných k zařazení psa/feny do výstavy k příhlášce a poslání neúplné či 

nesprávně vyplněné přihlášky  se přihláška bude brát jako neplatná. 

 

mailto:dolezalovamartina9@gmail.com


1. uzávěrka    5. února 2016 

2.  uzávěrka  26. února 2016 

Přijetí bude potvrzeno na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Platí 

přihláška odeslaná nejpozději v den poslední uzávěrky tj. 26.2. 2016. 

 

Výstavní poplatky : 

1. uzávěrka   za prvního psa           300,- Kč  za dalšího psa     200,- Kč 

    za veterána, dorost   200,- Kč 

2. uzávěrka   za prvního psa           400,- Kč  za dalšího psa     250,- Kč 

    za veterána, dorost   250,- Kč 

Poplatky můžete zasílat na č. účtu  2700397132 / 2010 . 

Upozornění vystavovatelům: 

Posuzujeme podle výstavního řádu FCI, ČMKU a ČKS. 

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. 

Volné pobíhání psů není dovoleno., každý pes musí mít obojek, vodítko, případně náhubek. 

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, dále se vylučují 

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

zákrokem ovlivňujícím exteriér. 

Jsou zakázány změny exteriéru psa prováděné lakováním, tónováním srsti a pod. 

Vystavovatel je povinen se podřídit pokynům pořadatelů a ustanovením propozic (zejména ve smyslu 

vyhlášek č. 191/2002Sb. č. 192/2004 Sb. a č. 207/Sb. 

Vodění štěňat  na výstavu za účelem prodeje je zakázáno. 

Jména, příjmení a adresy vystavovatelů, jsou zveřejněna v katalogu na základě písemného souhlasu na 

přihláškách. 

POZOR:  důležité upozornění vystavovatelům 

Ihned po příchodu na výstavu si překontrolujte správnost zařazení Vašeho psa do třídy podle plemen a 

pohlaví. Není - li v katalogu správně zařazen, vyžádejte si ve výstavní kanceláři, nebo u ředitele výstavy jeho 

přeřazení do správné třídy. 

 

PŘEŘAZOVÁNÍ PSA NA VÝSTAVĚ Z TŘÍDY DO TŘÍDY, JAKO NOVÝ POŽADAVEK VYSTAVOVATELE, NENÍ MOŽNÉ. 



Od 1.3. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 v platném znění zejména ve znění 

zákona 77/2004 zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na 

výstavu připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. 

Protesty: 

Protest lze podat pouze z formálních důvodů a to písemně během výstavy, do skončení posuzování v 

kruzích, ve výstavní kanceláři. Podmínkou je složení zálohy ve výši 500,- kč. Nebude- li protest uznán komisí 

za odůvodněný, propadá složená záloha ve prospěch pořadatele. 

Rozhodčí: 

V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí, který je oprávněn odmítnout posoudit jedince, který nastoupil do 

kruhu opožděně. Je povinen vyloučit z posuzování agresivního jedince. Rozhodčí postupuje při posuzování a 

zadávání titulů podle platných standartů řádů FCI, ČMKU a ČKS a podle vydaných propozic. 

  



Zkontrolujte si řádné vyplnění přihlášky, předejdete nesprávnému zařazení v katalogu. 

 

Přihláška na OBLASTNÍ  VÝSTAVU NO a plemen zařazených do ČKS která se koná  v 

Hořovicích dne 28.3.2016 

 

Jméno psa/feny                                Chov.stanice    

 

Plemeno:               barva  

 

Datum narození:    č. zápisu v plem. Knize   

 

Tet.číslo/čip ...................……………DNA………RTG..........................Bonitace…………… 

 

Zkoušky………………………………………………………………………………………… 

 

Výstavní ocenění……………………………………………………………………………….. 

 

Otec psa/feny:     Matka psa/feny: 

 

Třída NO:          dorostu        mladých        dospívající    pracovní      veteránů  

 

Třída ostatní:    dorostu     mladých      mezitřída    otevřená      pracovní     veteránů   vítězů    

   

 

Druh srsti:     Pohlaví       

 

Majitel:  Příjmení    Jméno                      Titul……….. 

 

  Adresa:  

   

  tel     e-mail: 

 

Chovatel: Příjmení....................  Jmén :.............… Titul………… 

 

  Adresa….................................. 

   

  tel………………………………… e-mail………………… 

 

Držitel: Příjmení………………………… Jméno……………… Titul………… 

 

  Adresa…………………………………………………………………………… 

 

  tel…………………………………. e-mail………………… 

 

PROSÍME ZASÍLEJTE S PŘIHLÁŠKOU TAKÉ FOTOKOPII PRŮKAZU PŮVODU, SLOŽENKY PROKAZUJÍCÍ  

ZAPLACENÍ VÝSTAVNÍHO POPLATKU A CERTIFIKÁTU O VYKONANÉ ZKOUŠCE. 

 

Prohlašuji tímto, že jsou mi známy propozice této výstavy a výstavní řád. Budu se jimi řídit, jakož i 

případnými pokyny výstavního výboru. Souhlasím se zveřejněním své adresy se jménem a 

příjmením ve výstavním katalogu  ano   ne   

 

Datum……………….......     podpis…………………………… 

 


