
 Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice
založený v roce 1933, o.s.

Všestudy 91
277 46 Veltrusy

www.slovenskycuvac.cz

Klubová výstava a XLVII. Memoriál prof. Antonína Hrůzy

Brno - Líšeň

14. května 2016

Rozhodčí: Milan Krinke, CZ

Se zadáváním titulů a čekatelství:

CAJC, CAC, Res. CAC 

Klubový vítěz mladých

Klubový vítěz

Klubový vítěz veteránů

BOJ

BOV

BOS

BOB

XLVII. Vítěz memoriálu prof. Antonína Hrůzy

Klubová výstava se uskuteční v krásném prostředí areálu penzionu Kadlcův mlýn. 

Souřadnice GPS: 49.2099197N, 16.7112386E, mapa

PROGRAM 
08:30 bonitace
08:30 - 9:30 přejímka psů
10:00 - 10:15 zahájení výstavy, vyhlášení klubových šampionů
10:15 - 13:00 posuzování v kruhu
13:00 - 14:00 závěrečné soutěže probíhají v tomto pořadí:

•Vítěz IV. Kulinářského poháru
•Dítě a pes
•Nejlepší štěně výstavy
•Nejlepší dorost výstavy
•Nejlepší jedinec tříd čestných
•Nejlepší skupina odchovů
•Nejlepší pár psů
•Nejlepší chovatelská skupina
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Uzávěrka přihlášek 30. 4. 2016 
 (platí datum poštovního razítka nebo datum odeslání on-line přihlášky)

Vystavovatelé, kteří jsou členy KCHSČ, mají 50% slevu z výstavních poplatků; netýká se soutěží.

VÝSTAVNÍ POPLATKY Za 1 výstavu Za obě výstavy

za prvého psa včetně katalogu 450,- Kč (18 €) 800,- Kč (32 €)
za dalšího psa stejného majitele 350,- Kč (14 €) 600,- Kč (24 €)
třída štěňat, dorost zdarma zdarma
třída veteránů, čestná 100,- Kč (4 €) 150,- Kč (6 €)
soutěže 100,- Kč (4 €) 150,- Kč (6 €)
dítě a čuvač zdarma zdarma

Na soutěže se lze přihlásit i v den konání výstavy do 10:00. 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Přihlášku na výstavu můžete vyplnit on-line nebo zaslat poštou. 

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:

Poplatky uhraďte složenkou typu A nebo na běžný účet.

PLATBA: 

Kateřina Rychetská

Všestudy 91

277 46 Veltrusy

Informace:

Tel.: 734 579 338
E-mail: slovenskycuvaccz@gmail.com

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 97870319/0800

Variabilní symbol: 3003

Účel platby, zpráva pro příjemce: jméno majitele

IBAN: CZ86 0800 0000 0000 9787 0319
BIC: GIBACZPX 

Majitel účtu:

Klub chovatelů slovenských čuvačů v ČR

                                                                                 
K přihlášce připojte: 
a) fotokopii dokladu o uhrazení výstavního poplatku; bez dokladu o uhrazení nebude přihláška přijata
b) oboustrannou fotokopii průkazu původu hlášeného psa s vypsaným majitelem psa
c) fotokopii dalších náležitostí pro zařazení do třídy pracovní nebo vítězů

Při klubové výstavě bude probíhat bonitace. 

BONITACE
Přihlášku na bonitaci můžete vyplnit on-line nebo zaslat poštou. 

Přihláška na bonitaci on-line

Informace k bonitaci:
Tel.: 603 211 029
kramarova@slovenskycuvac.cz

Adresa pro zaslání přihlášky na bonitaci:

Alena Kramářová
Sojovice 216
294 75 Sojovice

INZERCE V     KATALOGU

Cena černobílého inzerátu činí:
pro jednotlivce na celou stranu katalogu (A5) 400,- Kč, pro firmu dle dohody,

na 1/2 strany katalogu ( A5 ) 250,- Kč, pro firmu dle dohody

INZERÁTY JE NUTNO PODAT DO UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK!
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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 - pro psy a feny s titulem Klubový nebo Národní vítěz, národní či 
mezinárodní šampion, Vítěz speciální výstavy     

třída čestná od 15 měsíců - pro psy a feny s uznaným titulem národní či mezinárodní šampion či 
titulem Klubový nebo Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC, zadává 
se pořadí a známka, výborný 1 se neúčastní soutěže o BOB 

třída veteránů       od 8 let

*) pro účast ve třídě pracovní je třeba doložit pracovní certifikát o vykonané zkoušce 

**) pro účast ve třídě vítězů je třeba doložit doklad o získaném ocenění

TITULY
Udělení titulů není nárokové, tituly je možné zadat bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita psa 
odpovídá zadání titulu. 

TITULY A ČEKATELSTVÍ ZADÁVANÉ V KRUHU

CAJC může být zadán psům a fenám oceněným ve třídě mladých 
známkou výborný 1.

CAC může být zadán psům a fenám oceněným v mezitřídě, třídě 
otevřené, pracovní a vítězů známkou výborný 1.

Res. CAC může být zadán psům a fenám oceněným v mezitřídě, třídě 
otevřené, pracovní a vítězů známkou výborný 2.

Klubový vítěz mladých zadává se psům a fenám oceněným ve třídě mladých známkou
výborný 1, CAJC.

Klubový vítěz zadává se nejlepšímu psu a feně oceněných známkou výborný 
1, CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů.

Klubový vítěz veteránů zadává se nejlepšímu psu a feně oceněných známkou výborný 
1, ve třídě veteránů.

Nejlepší mladý plemene – BOJ 
Best of juniors 

titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z 
konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným 
čekatelstvím CAJC. Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes 
(CAJC) a fena (CAJC). 

Nejlepší veterán plemene – BOV

Best of veterans 
titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z 
konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním 
V1. Do soutěže nastupují nejlepší veterán pes a fena (V1 z 
třídy veteránů). 

Vítěz plemene - BOB

Best of breed 

soutěží mezi sebou všichni psi a feny, kteří při předchozím 
posuzování získali titul Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz a 
Klubový vítěz veteránů. Do soutěže nastupují nejlepší mladý 
pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 
veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci 
pes a fena (Klubový vítěz).
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Nejlepší z opačného pohlaví - BOS

Best of Opposite Sex

titul získává jedinec opačného pohlaví, než je jedinec, který 
získal BOB. 

Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena 
(CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena 
(V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena 
(Klubový vítěz) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel 
titul BOB. 

Vítěz memoriálu prof. Antonína 
Hrůzy

tento titul výstavy získává Vítěz plemene (BOB).

TITULY ZADÁVANÉ V ZÁVĚREČNÉM KRUHU

Nejlepší štěně výstavy soutěže se mohou zúčastnit štěňata pes i fena - oceněná 
známkou velmi nadějný 1 na této výstavě ve třídě štěňat.

Nejlepší dorost výstavy soutěže se mohou zúčastnit jedinci - pes i fena ocenění 
známkou velmi nadějný 1 na této výstavě ve třídě dorostu.

Nejlepší jedinec tříd čestných soutěže se mohou zúčastnit jedinci - pes i fena ocenění 
známkou výborná 1 na této výstavě ve třídě čestné.

SOUTĚŽE

Dítě a čuvač soutěží dítě ve věku 3 - 9 let. Pes nemusí být na výstavě 
posuzován.

Nejlepší skupina odchovů do této soutěže nastupuje rodič (matka nebo otec) s nejméně 
třemi svými potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí 
se typ a kvalita odchovu. Rodič odchovu nemusí být na výstavě
posouzen v normální konkurenci.

Nejlepší pár psů pro psa a fenu posouzené na této výstavě v majetku jednoho 
majitele.

Nejlepší chovatelská skupina pro nejméně 3 jedince a maximálně 5 jedinců posouzené na 
této výstavě pocházející ze stejné chovatelské stanice nejméně
od dvou různých otců či matek. Chovatel nemusí být majitelem 
jedinců. 

TŘÍDY

Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce). Pro zařazení do třídy je 
rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musejí být splněny v den podání přihlášky. Pro 
každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku.

Vystavovaní jedinci mohou být přihlášeni pouze do jedné ze tříd uvedených na přihlášce. Ve třídě štěňat a 
dorostu se zadává pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se Vítěz třídy. Pro zařazení do třídy pracovní je 
nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do této třídy (pracovní certifikát o 
vykonané zkoušce). Pro zařazení do třídy vítězů je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího
k zařazení do této třídy (mezinárodní či národní šampión, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální 
výstavy). Tituly musejí být získány v konkurenci dospělých. V případě, že získané tituly, opravňující 
zařazení do třídy vítězů nebo pracovní certifikát o vykonané zkoušce pro třídu pracovní, nejsou řádně 
doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. 

Ke každé přihlášce přiložte oboustrannou fotokopii průkazu původu – platí pro všechny jedince přihlášené na
výstavu. Bez oboustranné fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata. Vystavovaní jedinci mohou být
přihlášeni pouze do jedné z uvedených tříd.  Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení
výstavního poplatku. Za prvního psa nelze považovat psa z třídy štěňat, dorostu, veteránů a třídy čestné. 
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VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.

2. Psi musejí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů.

3. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona),

    nebo platným pasem pro malá zvířata.

4. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu

    a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ

a) originál průkazu psa

b) pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz

c) vstupní list

PROTESTY

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat lze pouze 
z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic). Protest musí být podán písemně, pouze v 
průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši 500 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve 
prospěch pořadatele výstavy.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Výstava je přípustná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den 
výstavy stáří požadovaného pro zařazení do výstavní třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a 
je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (kopii certifikátu nebo 
doklad o získaném ocenění, šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a vítězů, budou zařazeni do třídy 
otevřené.

Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu
je shodné s prvním, za plnou cenu přihlášeným psem. Každá další změna – například doplnění 
spolumajitelství, bude brána jako přihláška za plnou cenu. Stejné ustanovení platí i pro hlášení soutěže párů.

Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody 
způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel. Z účasti na výstavě jsou 
vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu, psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé 
polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi 
nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům. 

V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů 
spojených s přípravou výstavy.

Přijetí psa na výstavu bude elektronicky (písemně) potvrzeno vstupním listem cca 10 dní před výstavou. 
Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je možno si zkontrolovat na 
www.slovenskycuvac.cz v seznamu vystavovatelů, zda byla přihláška přijata. Pokud vystavovatel nenalezne 
své jméno v seznamu vystavovatelů, je třeba se o důvodu informovat. Informace poskytuje Kateřina 
Rychetská na e-mailu slovenskycuvaccz@gmail.com nebo na telefonním čísle 734 579 338. 

Na výstavě platí zákaz změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti. 

Vystavovatel svým podpisem na přihlášce nebo vložením přihlášky on-line souhlasí se zveřejněním své 
adresy v katalogu, pořízením obrazového záznamu v průběhu výstavy pro účely dokumentace a propagace 
klubu chovatelů slovenských čuvačů a zavazuje se dodržovat ustanovení výstavního řádu FCI, ČMKU, 
těchto propozic a pokynů výstavního výboru.

Prodej štěňat na výstavě je zakázán. 

Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost.

Upozorňujeme vystavovatele, že vzhledem k umístění výstavy je nezbytné, aby případné nečistoty po svých 
psech odklidili do odpadkových pytlů, jimiž je celý areál vybaven. Děkujeme Vám, že i Vaším zodpovědným 
přístupem nám pomůžete, aby spolupráce se správcem areálu mohla pokračovat i nadále a abychom zde 
naše výstavy mohli pořádat i v budoucnu.

*Pořadatel si vyhrazuje právo změny. 
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