ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

ČESKOMORAVSKÁ
KYNOLOGICKÁ UNIE

FCI

ROZHODČÍ DLE SKUPIN FCI:
I. SKUPINA FCI
kolie, sheltie, šiperka, welsh corgi
austr. ovčák, bearded kolie, belgický ovčák, border kolie
slov. čuvač, kelpie, a. hon. pes, beauceron, něm. ovčák,
bílý švýc. ovčák, bobtail, briard, čsl. vlčák, fl. bouvier, hol .ovčák
ostatní nevyjm. pl. sk. I.

Havelka Tibor, SK
Kukla Ladislav, CZ
Matyáš Jaroslav, SK
Matyáš Jaroslav, SK

II. SKUPINA FCI
bernský s. pes, entl. s. pes, hovawart, landseer, leonberger
Kukla Ladislav, CZ
angl. buldok, appen. s. pes, novofundl. pes, shar pei
Beradze Iuza, CZ
anatol. p. pes, něm. doga, kanár. doga, malor. doga, rotvajler,
něm. boxer, svatobern. pes, velký švýc. sal. pes
Václavík Miroslav, CZ
angl. mastif, argen. doga, bord. doga, brazil. fila, bulmastif,
černý ruský t., dobrman, ital. corso pes, kavk. past. pes, neapol. m.,
pyren. horský pes, středoas., tibet. doga, tosa inu, špan. mastin Staviarska Viera, SK
knírači
Matyáš Jaroslav, SK
ostatní nevyjm. pl. sk. II.
Václavík Miroslav, CZ

III. SKUPINA FCI
bulterier, staford. bulterier
Tichá Vladimíra, CZ
york. terier
Dolejšová Olga, CZ
austr. terier, bedl. terier, border terier, irský soft. c. w. terier,
jack. r. t., parson r. t., skotský t., welsh t.
Kubeš Robert, CZ
aired. t., am. staf. ter., angl. toy t., cairn t., český t., dandie d. ter.,
foxterier, něm. lov. ter., norfolk t., norwich t., seal. t.,
west highland wh. t.
Polehňa František, CZ
ostatní nevyjm. pl. sk III.
Kubeš Robert, CZ

IV. SKUPINA FCI
jezevčíci

Auerbach Alena, CZ

VII. SKUPINA FCI
angl. setr, gordon setr, irský setr, pointer
maďar. ohaři, výmar. ohaři, němec. ohaři
ostatní nevyjm. plemena sk. VI.

VIII. SKUPINA FCI
angl. kokršpaněl, angl. špringr španěl,
welššpringer španěl
Jindřichovský Blahoslav, CZ
amer. kokršpaněl
Havelka Tibor,SK
curly c. retriever, flat c. retriever, golden retriever, ches. b. retriever,
labrador. retriever, nova scotia d. t. retriever
Václavík Miroslav, CZ
ostatní nevyjm. pl. sk. VIII.
Jindřichovský Blahoslav,CZ

IX. SKUPINA FCI
franc. buldoček, kavalír k. ch. španěl, kingč. španěl, mops
boston t., čivava, maltéz, tibet. španěl
boloň. psík, čínský choch. pes, japan chin, pekinez, pudli
bišonek, brabantík, grifonci, papilon, shih tzu, ruský toy
ostatní nevyjm. pl. sk. IX.

Kubeš Robert, CZ
Havelka Tibor, SK
Klírová Naděžda, CZ
Dolejšová Olga, CZ
Dolejšová Olga, CZ

X. SKUPINA FCI
Ital. chrtík, maď. chrt, poslký chrt, saluki, sloughi, whippet
Piskay Vladimír, SK
afgán. chrt, barzoj, deerhound
Kučerová Chrpová Veronika, CZ
ostatní nevyjm. pl. sk. X.
Kučerová Chrpová Veronika, CZ

NEUZNANÁ PLEMENA FCI

Junior Handling sobota:
neděle:

ČESKOMORAVSKÁ
KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

Staviarska Viera, SK
Piskay Vladimír, SK
Piskay Vladimír, SK

Beradze Iuza, CZ

24. ROČNÍK
MORAVSKOSLEZSKÉ
NÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ
VŠECH PLEMEN
19. – 20. září 2015
na TJ FAVORIT BRNO
areál Brněnských veletrhů a výstav
vstup mezi 4. a 5. branou BVV

Klírová Naděžda, CZ
Polehňa František, CZ

V. SKUPINA FCI
peruánský, mexický naháč, špic
akita inu, alj. malamut, americká akita, sibiřský husky
ostatní nevyjm. pl. sk. V.

Matyáš Jaroslav, SK
Kovačev Franjo, HR
Kovačev Franjo, HR

Změna vyhrazena.

VI. SKUPINA FCI
bavor. barvář, dalmatin, hanov. barvář, rhod. ridgeback
bígl
ostatní nevyjm. pl. sk. VI.

Staviarska Viera, SK
Dolejšová Olga, CZ
Dolejšová Olga, CZ

TJ FAVORIT BRNO
areál Brněnských veletrhů a výstav
vstup mezi 4. a 5. branou BVV
GPS souřadnice:
49.183905 N, 16.579399 E

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. + FCI neuzn. plemena
Neděle: II., V., IX., X.
Uzávěrka přihlášek:
1 24. 7. 2015
2 3. 8. 2015

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Třídy: rozdělení podle Výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny
na přihlášce)
Tituly a čekatelství: CAJC ČR, BOJ, CAC ČR, Národní vítěz,
CAC ČMKU, Rez. CAC ČR, BOV, BOB, BOS, Nejlepší veterán dne,
Přehlídka vítězů tříd čestných, Nejlepší mladý dne + výstavy,
Nejlepší pes skupiny FCI, Nejkrásnější pes dne, Nejkrásnější pes
výstavy. Udělení titulů není nárokové.

3 14. 8. 2015

Přihlášky zašlete na adresu:
Výstavní kancelář NVP
VŠETIČKOVA 5, 602 00 BRNO, CZ
Tel.: 543 211 558, Mobil: 607 879 875
http://www.intercanis.cz
nebo
ONLINE PŘIHLÁŠKY NA www.dogoffice.cz
U online přihlašování vždy dostanete v případě, že
přihlášení úspěšně proběhlo, potvrzení na svůj e-mail!
Nepřijde-li, zkuste znovu nebo nám zavolejte.
Přihlášky zaslané e-mailem NEPŘIJÍMÁME!!!
Výstavní poplatky:
1. uzávěrka

2. uzávěrka

3. uzávěrka

za prvního psa
včetně katalogu

650,- Kč

800,- Kč

900,- Kč

za dalšího psa
(bez kat. = stejné jméno
majitele jako u 1. psa)

550,- Kč

650,- Kč

800,- Kč

štěňata, dorost, čestná,
veteráni
(při vyst. více psů nemůže
být považován za 1. psa)

300,- Kč

400,- Kč

500,- Kč

soutěže

200,- Kč

300,- Kč

400,- Kč

Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě,
že jméno majitele v průkazu původu je shodné s 1. přihláškou. Každá další
změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako
nová přihláška za plnou cenu.

Adr. majitele účtu a č.ú.:
Českomoravská kynologická jednota
Jungmannova 25, 115 25, Praha 1
KB Praha 1, č. účtu: 107-9060810217/0100
Var. symbol: tel. číslo majitele psa
IBAN CZ 2201000001079060810217 BIC KOMBCZPPXXX
Platba na účet, v případě platby na poště používejte výhradně
složenku typu A. Pro rozlišení výše plateb při první, druhé a třetí
uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se
zaslanou přihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata!!! Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení.

Soutěže:
• Mladý 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. Hodnotí se předvádění psa, není důležitá
jeho kvalita. Body získané v soutěži lze započítat do celoroční
a celostátní soutěže z národních a mezinárodních výstav.
• Nejhezčí pár psů – pro fenu i psa stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v PP.
• Chovatelská skupina – pro 3–5 jedinců stejného plemene,
kteří byli na výstavě posouzeni, pocházející od jednoho
chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek.
Veterinární podmínky:
• všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
•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.
•p
 si pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být
doprovázeni platným pasem pro malá zvířta 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.
Doklady k účasti na výstavě:
• průkaz původu psa
•o
 čkovací průkaz nebo veterinární pas
Všeobecná ustanovení:
Výstava se pořádá dle Výstavního řádu ČMKU a je přístupná psů a fenám všech plemen zapsaných v plemenných
knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí
Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž
přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát,
kopie šampionátu vítěze spec. výstavy, klubového vítěze, národního vítěze) pro zařazení do třídy pracovní a vítězů, budou
bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Na doklady zaslané

po 3. uzávěrce nebude brán zřetel. 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. Z výstavy se dále vylučují háravé
feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, agresivní jedinci a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem
k odstranění vady exteriéru psa. Je zakázáno psy upravovat
jakoukoli látkou, která mění strukturu, barvu nebo tvar srsti,
kůže nebo čenichu. Povoleno je pouze česání, kartáčování,
trimování a stříhání. 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. 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 na výstavě je zakázáno. Organizátor nepřebírá
zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno nejpozději do týdne před výstavou.
Pokud toto neobdržíte, kontaktujte, prosím, výstavní kancelář.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu
(event. na web. stránkách Intercanis).
Pokyny pro vyplňování přihlášek:
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem.
Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou
přijaty. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována
pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné
s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např.
doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška
za plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese
pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být
přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu. Pro vstup
do třídy čestné je nutné doložit tituly opravňující k zařazení psa do této třídy. V případě platby složenkou, doložte
k přihlášce minimálně kopii. Pes může být přihlášen pouze
do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné.
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 1300,- Kč, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li
protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

