
Výsledky výstav na kartách psů a jak výsledky zpracovat 
Výsledky klubových a speciálních výstav zpracovávají a zveřejňují členové výboru KPCHP. Na kartu 

psů se u klubových výstav zapisuje nejlepší získaná známka včetně pořadí a titulu, např. VN2, V1, 

CAC, Kl.V. 

U ostatních výstav se na kartách psů zaznamenává jen nejlepší známka bez pořadí, a to pouze 

jedenkrát. Získané tituly, čekatelství šampionátů a umístění v závěrečných soutěžích se zapisují 

všechny, např. pokud se pes zúčastnil pěti výstav, 2x získal V1, VT, KV, 1x V3 a 2x VD, bude na kartě 

uvedeno V, 2xVT, 2xKV. 

Výsledky z ostatních jednotlivých výstav (oblastní, krajské, národní, mezinárodní) je nutné 

zpracovat do předepsané tabulky za všechny zúčastněné chodské psy na příslušné výstavě a 

odeslat ke zveřejnění na webu KPCHP na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz. 

 

Nelze zasílat pouze výsledky konkrétního jednoho psa!!! 

Tabulka pro kompletní zpracování výsledků konkrétní výstavy je ke stažení pod ikonkou excelu 

v pravém rohu na webu KPCHP v záložce „AKCE – zprávy z akcí“. 

http://www.kpchp.org/zpravy.php 

 

 

Do předepsané tabulky se vyplňuje: 

- název výstavy 

- místo konání 

- datum konání 

- rozhodčí 

- celé jméno psa dle PP včetně chovatelské stanice 

- celé zápisové číslo včetně roku narození za lomítkem 

- třída 

- pes/fena 

- ocenění (známka, pořadí, tituly, umístění v závěrečných soutěžích) 

mailto:zdenka.stepanova@post.cz
http://www.kpchp.org/zpravy.php


Veškeré údaje pro vyplnění tabulky lze získat z katalogu výstavy, výsledků výstavy (web konkrétní 

výstavy, dogoffice, výsledky výstav na stránkách ČMKU). 

Jména psů a zápisová čísla je vhodné zkontrolovat v databázi psů na webu KPCHP. 

 

https://dogoffice.cz/ 

https://vystavy.cmku.cz/cz/vysledky 

https://www.kpchp.org/databaze.php 

 

VZOR VYPLNĚNÉ TABULKY: 

Název výstavy: Karlovarská krajská výstava psů 

Místo konání: Karlovy Vary 

Datum konání: 15. 5. 2022 

Rozhodčí: Antonín Karban 

     
Jméno psa: číslo zápisu: třída: p/f: ocenění: 

Athos Rex Vick Abrelyz 8062/21 mladých p V2 

Palermo Lužanské hvozdy 8283/21 mladých p V1,VT 

Alwin Vilas Rigici 6564/18 otevřená p VD2 

Aron Black Friend ze Zahradní ulice 6959/19 otevřená p V1,VT,KV 

Arthur Black Friend ze Zahradní ulice 6960/19 otevřená p VD3 

Athos z Hájenska 4671/14 veteránů p V1,VTV 

Fosanta pod Všerubskou skálou 8458/21 dorostu f VN1 

Athina Arwy Abrelyz 8065/21 mladých f V1,VT 

Elinka z Mukova 6758/18 otevřená f V1,VT,KV 

Cira Gaviro 4060/12 veteránů f V1, VTV 
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