ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

V. SKUPINA

X. SKUPINA

americká akita, shiba, faraon. pes, aljašský malamut, sibiřský husky,
Jančík Leoš, CZ
samojed, grónský pes, podenga
akita inu, basenji
Ovesná Božena, CZ
čau čau
Dolejšová Olga, CZ
peruán. naháč
Řehánek Petr, CZ
německý špic
Kotvaltová Radka, CZ
Ostatní nevyjm. pl. sk. V.
Ovesná Božena, CZ

barzoj, greyhound, vipet, ital. chrtík, azavak, slugi
afgánský chrt, irský vlkodav, saluki, deerhound
Ostatní nevyjm. pl. sk. X.

rhod. ridgeback
baseti, bavor. barvář, hannover. barvář
beagle, bloodhound, dalmatin
Ostatní nevyjm. pl. sk. VI.

Dvořáková Věra, CZ
Jančík Leoš, CZ
Dolejšová Olga, CZ
Jančík Leoš, CZ

VII. SKUPINA
bretaň. ohař, franc. ohař, ital. kr. ohař, ital. spinone, port. ohař, něm. ohaři,
maďar. ohaři, slov. hrubosrst. ohař, pudelpointer, český fousek,
münsterl. ohaři
Václavík Miroslav, CZ
výmar. ohař
Šimek František, CZ
angl. setr, irský setr, pointer, gordonsetr
Svatoňová Simona, CZ
Ostatní nevyjm. pl. sk. VII.
Šimek František, CZ

Junior handling:

sobota: Ovesná Božena, CZ
neděle: Dolejšová Olga, CZ

Hl. rozhodčí:

Václavík Miroslav, CZ

Beradze Iuza, CZ
Jančík Leoš, CZ
Jančík Leoš, CZ

Pořadatel si vyhrazuje právo změny a doplňky
v rozdělení rozhodčích podle počtu přihlášených psů.

VIII. SKUPINA
anglický kokršpaněl, americký kokršpaněl
labrador retriever
golden retriever
flat coated retriever + ostatní retr.
Ostatní nevyjm. pl. sk. VIII.

ČESKOMORAVSKÁ
KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

Havelka Tibor, SK
Pavlásková Michaela, SK
Havelka Tibor, SK

Neuznaná plemena FCI:
chodský pes, pražský krysařík, paterdal. ter.
louisian. leop. pes
Ostatní nevyjm. pl.

VI. SKUPINA

ČESKOMORAVSKÁ
KYNOLOGICKÁ UNIE

FCI

21. ROČNÍK
MORAVSKOSLEZSKÉ
NÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ
VŠECH PLEMEN
29.–30. září 2012
Brno – brněnské výstaviště

Bendová Jindřiška, CZ
Šimek František, CZ
Jindřichovský Blahoslav, CZ
Hampl Milan, CZ
Bendová Jindřiška, CZ

IX. SKUPINA
Beradze Iuza, CZ
kavalír + king Charles španěl
čivava
Košťálová Alena, CZ
čínský chocholatý pes
Řehánek Petr, CZ
franc. buldoček, mops
Karban Antonín, CZ
boloň. psík, maltéz, shih-tzu, coton de Tulear, lvíček, lhasa apso,
boston. terier, havanský psík, papilon, phalene
Guniš Miroslav, SK
bišonek, japan chin, pekinez, tibet. španěl, tibet. terier
Ovesná Jaroslava, CZ
pudl, grifonci, brabantík
Junikiewicz Elzbieta, PL
Ostatní nevyjm. pl. sk. IX.
Ovesná Jaroslava, CZ

UBYTOVÁNÍ:
OREA hotel Voroněž 2, Křížkovského 49, CZ–603 73 Brno
tel.: +420 543 142 030, fax: +420 543 211 966
http://www.voronez.cz, e-mail: voronez2@voronez.cz
OREA Wellness Hotel Santon
OREA HOTELS CLASSIC, Přístavní 38, CZ–635 00 Brno
tel.: +420 546 124 444, fax: +420 546 210 004
http://www.santon.cz, e-mail: santon@santon.cz

Program:
7.30–9.00
9.30–14.00
11.00–13.30
14.15
14.30–16.00

přejímka psů
posuzování v kruzích
předkola Junior handling
finále Junior handling
odpolední soutěže
HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
Rozdělení plemen podle skupin FCI:
Sobota: I., III., IV., VI., VII., VIII., X. + FCI neuzn. plemena
Neděle: II., V., IX.
Uzávěrka přihlášek:

6. srpna 2012

20. srpna 2012

Adresa pro zaslání přihlášek:
ČMKJ – Výstavní kancelář NVP, VŠETIČKOVA 5, 602 00 BRNO, CZ
Tel.: 543 211 558, Fax: 543 212 026, Mobil: 607 879 875
E-mail: info@intercanis.cz, http://www.intercanis.cz
Třídy: rozdělení podle Výstavního řádu CMKU (jsou uvedeny na přihlášce)
Tituly: CAJC-ČR, BOJ, CAC-ČR, Rez. CAC-ČR, Národní vítěz, CAC ČMKU,
BOB – Vítěz plemene, Nejlepší veterán, Nejlepší mladý pes dne, Nejlepší mladý pes
výstavy, Nejlepší pes skupiny FCI, Nejkrásnější pes výstavního dne, Nejkrásnější
pes výstavy. Udělení titulů není nárokové.
Soutěže:
•M
 ladý vystavovatel – Junior handling – věkové skupiny:1. od 9–13 let, 2. od 13–17 let.
Soutěží se se psem, zapsaným v některé z plemenných knih států FCI, nemusí být na výstavě posouzen. Pes může být přihlášen pouze v den posuzování jeho plemene.
•H
 odnotí se předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. Body získané v soutěži lze
započítat do celoroční a celostátní soutěže z národních a mezinárodních výstav.
•N
 ejhezčí pár psů – pro fenu i psa stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku
jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v PP.
•C
 hovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek.
Výstavní poplatky:
1. uzávěrka
za prvního psa včetně katalogu
650 Kč
za dalšího psa
550 Kč
(bez kat. = stejné jméno majitele jako u 1. psa)
štěňata, dorost, veteráni
300 Kč
(při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
soutěže
200 Kč

2. uzávěrka
800 Kč
650 Kč
400 Kč
300 Kč

Adresa majitele účtu a č. účtu:
Českomoravská kynologická jednota, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
Komerční banka Praha 1, 125 07, VAKUS Praha 5
Č. účtu: 19-5374190227/0100, Var. symbol: 999
IBAN CZ 9801000000195374190227 SWIFT KOMBCZPP
Na zaplacení výstavního poplatku používejte složenky typu A, platba na účet.
Složenky typu C nepřijímáme. Při platbě převodem uvádějte, prosím, do
sdělení pro příjemce jméno majitele psa. Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou
zaplacenou přihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
Doklady k účasti na výstavě:
• p růkaz původu psa
• o čkovací průkaz nebo veterinární pas

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Veterinární podmínky:
• p si musí být klinicky zdraví
• p si nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu
• p si, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit
• p si musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít
platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a
být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. 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 26. 5. 2003.
• p o dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo
k vzájenému napadání nebo případnému poranění osob.
Všeobecná ustanovení:
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám všech
plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných
knihách, na přihlášce je nutno uvést zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází.
Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky
nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie šampionátu) pro zařazení do třídy
pracovní a šampionů, bidou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel výstavy
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. 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 česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím
stole na delší dobu než je nezbytně nutné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít
za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Majitelé psů s uděleným titulem
BOB – Vítěz plemene, jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu, těchto propozic a pokynů
výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat
pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin,
budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje
je na výstavě zakázáno. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky.
Přijetí psa bude potvrzeno nejpozději do 10 dnů před výstavou. Pokud toto neobdržíte,
kontaktujte, prosím, výstavní kancelář. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy
v katalogu (event. na web. stránkách Intercanis).
Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze
z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán
písemně, současně se složením jistiny 1000 Kč, pouze v průběhu výstavy.
Důležité upozornění: K přihlášce psa na výstavu je nutno současně
přiložit oboustrannou fotokopii jeho průkazu původu – platí pro všechny
psy přihlášené na výstavu, certifikát o zkouškách nebo kopii šampionátu
pro zařazení psa do tř. pracovní nebo šampionů.
Inzerce v katalogu:
k 1. uzávěrce: pro jednotlivce
Pro firmy dle dohody.
k 2. uzávěrce: pro jednotlivce
Pro firmy dle dohody.

ROZHODČÍ:
I. SKUPINA
bobtail, fland. bouvier, bílý švýcarský ovčák, beauceron,
polský ovčák nížinný, pumi, puli, komondor, čsl. vlčák,
německý ovčák
Vondrouš Otakar, CZ
austr. kelpie, austr. hon. pes, austr. ovčák, hol. ovčák, šiperka,
pyren. ovčák, saarl. vlčák, border kolie
Kochan Anna, PL
briard
Jančík Leoš, CZ
kolie, sheltie
Matějek Josef, CZ
bearded kolie, belgický ovčák, slov. čuvač, welsh corgi
Dolejšová Olga, CZ
Ostatní nevyjm. pl. sk I.
Vondrouš Otakar, CZ

II. SKUPINA
anglický buldok, německý boxer
Karban Antonín, CZ
šarplaninec, krašský ovčák, pinč
Beradze Iuza, CZ
hovawart, angl. mastif, arg. doga, bordeaux. doga, bulmastif,
leonberger
Vondrouš Otakar, CZ
bernský salaš. pes, velký švýc. sal. pes, rottweiler
Kochan Anna, PL
apenzel. sal. pes, anatol., kanár. doga, malor. doga, špan. mastin,
entlebuch. sal. pes, sharpei, tosa inu
Hořák Karel, CZ
kavkaz. past. pes, černý terier, ital. corso pes, pyren. horský pes,
pyr. mastin
Václavík Miroslav, CZ
dobrman, novofundl. pes, brazilská fila, tibet. doga
Polgar Andraš, CZ
svatobern. pes, landseer
Ovesná Božena, CZ
německá doga
Václavík Miroslav, CZ
knírači
Slačková Jaroslava, SK
Ostatní nevyjm. pl. sk II.
Vondrouš Otakar , CZ

III. SKUPINA
Jack russel. ter., Parson r. ter., border terier
Daňková Jana, CZ
airedale terier, foxteriér, skotský ter., WHW ter., cairn t., český ter.,
norfolk ter., norwich ter., ang. toy ter., bulterier, něm. lov. ter. Kanás Robert, SK
bedl. ter., austr. t., austr.silky t., Dandie Dinmont ter., sealyham t., skye t.,
welsh t., irský t., ISCW ter., kerry blue ter., lakeland ter.,
manchester t.
Machátová Věra, CZ
York. terier
Ovesná Božena, CZ
Staford. bulterier
Polgar Andraš, CZ
Ostatní nevyjm. pl. sk. III.
Kanás Robert, SK

IV. SKUPINA
1 A5 strana 1 000 Kč, 1/2 strany 500 Kč
1 A5 strana 2 000 Kč, 1/2 strany 1 000 Kč

Jezevčík drsnosrstý
Jezevčík dlouhosrstý+hladkosrstý

Šlapanský Luboš, CZ
Frnčová Lenka, CZ

