Českomoravská kynologická unie, člen FCI,
Českomoravská kynologická jednota a
Klub chovatelů českých fousků, z.s.

a
Pořádají
Klubovou výstavu českých fousků, bez zadání KV , s tituly CAC, res.CAC,CAJC,BOJ,BOV,BOS a BOB
Klubu chovatelů českých fousků

TERMÍN KONÁNÍ:

sobota 19.září 2020

MÍSTO KONÁNÍ:

Lesovna Flekačky 2641 Písek 397 01
Souřadnice : N-49o17.7025 E-014o11.4259

UZÁVĚRKY PŘIHL.:

uzávěrka : 10.srpna 2020

PROGRAM:

Přejímka psů
Porada rozhodčích
Zahájení výstavy
Posuzování v kruzích

8,00 - 10,00
9,30 - 10,00
10,00 - 10,15
10,15 - 15,00

VÝST. PODMÍNKY:
Výstava se koná dle platného výstavního řádu ČMKU a podle těchto
propozic.Výstava je přístupná psům a fenám plemene český fousek zapsaných v knihách uznaných
FCI,kteří dosáhli v den konání výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. Volné
pobíhání psů na výstavě není dovoleno. Podpisem na přihlášce souhlasí vystavovatel se zveřejněním
osobních údajů v katalogu.Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí
vystavovatel řešit s jednatelem výstavy ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu.
VETER. PODMÍNKY:
všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.Psi musí být vybaveni
pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině
v souladu s par. 4 odst. 1, písm.f/ veterinárního zákona a být v imunitě proti psince,parvoviroze a
leptospiroze. 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. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo
k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
ROZDĚLENÍ DO TŘÍD:
Pro zařazení do třídy je rozhodující stáří v den výstavy!
Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a FCI a je uvedeno na přihlášce.
Na výstavě se posuzuje odděleně podle zbarvení plemene- viz Standard plemene:

Tmavý bělouš
Hnědák
a to ve třídách
Třída štěňat
Třída dorostu
Třída mladých
Mezitřída
Třída otevřená

4-6 měsíců
6-9 měsíců
9-18 měsíců
15-24 měsíců
nad 15 měsíců pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná
ocenění

Třída pracovní od 15 měsíců- přístupná pro psy s uznanou zkouškou z výkonu doloženou
certifikátem
Třída vítězů
od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním
titulem šampiona,titulem Národního vítěze,Klubového vítěze,Vítěze speciální
výstavy,Evropského vítěze,Světového vítěze. Uvedené tituly musí být
získány v konkurenci dospělých.
Třída veteránů od 8 roků
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny
v den podání přihlášky. Pro zařazení do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce certifikát o
vykonané zkoušce / vydává ČMKJ, Lešanská 1176/2a,141 00 Praha 4 pro lovecká plemena / a pro
zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady,
pořadatel je povinen zařadit psa do třídy otevřené.
KLASIFIKACE
a/ třída štěňat a dorostu
velmi nadějný
nadějný
b/ třída mladých,mezitřída,otevřená,pracovní ,vítězů , veteránů
výborná
velmi dobrá
dobrá
dostatečná
Jedinec, který je na výstavě diskvalifikován – nemůže být posouzen
TITULY a čekatelství
Vítěz klubové výstavy / obdrží nejlepší pes a nejlepší fena v konkurenci V1 CAC z
mezitřídy,otevřené,pracovní a vítězů /
Vítěz klubové výstavy mladých / obdrží nejlepší pes a fena v konkurenci V1 CAJC ze třídy
mladých/
CAJC,CAC,Res.CAC,BOJ,BOV,BOS,BOB.
Titul vítěz klubové výstavy není podmíněn členstvím majitele psa v KCHČF , z.s. !!!!
SOUTĚŽE: Přehlídka chovných psů a fen
Soutěží chovní psi a feny, kteří byli na výstavě posouzeni !

CENY: Každý pes, který získal titul CAJC,CAC,CACIB,BOB,BOS,BOJ,BOV obdrží věcnou cenu.

Vítěz klubové výstavy – obdrží věcnou cenu, vítěz klubové výstavy mladých obdrží věcnou
cenu.
V soutěži – přehlídka chovných psů tři nejlepší obdrží věcnou cenu,ostatní obdrží cenu za účast.

Vážení majitelé českých fousků , zúčastněte se této
výstavy a podpořte naše národní plemeno !

PROTESTY A DALŠÍ PODMÍNKY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný!!! Protestovat lze pouze z formálních důvodů, a
to písemně pouze během výstavy do skončení posuzování v kruzích, ve výstavní kanceláři současně se
složením jistiny ve výší 1000,-Kč, která při rozhodnutí v neprospěch vystavovatele propadne.
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:
Průkaz původu, očkovací průkaz a výkonnostní průkaz,vstupní list.
Z účasti na výstavě budou vyloučeni:
-psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu.Vyjímku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu
vinou pořadatele
- psi nemocní,podezření 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
VÝSTAVNÍ POPLATKY V KČ:
1. pes
druhý a další pes
štěňata,dorost,veteráni
soutěže

uzávěrka
500 Kč
400 Kč
100 Kč
100 Kč

Poplatky můžete hradit poštovní složenkou, bankovním převodem nebo vkladem na účet :
2700549132/2010 FIO Banka
Jako variabilní symbol uveďte číslo zápisu prvního psa v průkazu původu psa /ČLP – pouze číselný
formát/ Jako specifický symbol uveďte své telefonní číslo .
Velmi důležité pro rychlou identifikaci platby !!! Vyhnete se případným nedorozuměním.
Pozor !!! Upozorňujeme, že pokud nebude identifikována platba, např.proto, že nebyla poslána
přihláška, neručíme za zveřejnění v katalogu a možnost zúčastnit se výstavy !
INZERCE:
Chovatelská inzerce

1 strana A5
další strana A5

600 Kč
300 Kč

Podnikatelská inzerce

smluvně (předchozí domluva na tel. Čísle: 602 488 671

UZÁVĚRKA INZERCE:

10.července 2020

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v
den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsání v českých
plemenných knihách.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem vystavovatele, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny a jedinci s operativním
nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriéru psa

lakováním, pudrováním, tonováním srsti a základní úprava trimováním s vyvazováním na stole jsou
zakázány.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů
výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic a
pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém prostoru, k čemuž se zavazují podáním
přihlášky.

NÁVRH ROZHODČÍCH:
p.Ing.Václav Sobolík
p Jiří Štich
p.Emil Vysloužil

CZ
CZ
CZ

Změny vyhrazeny dle počtu přihlášených psů

KONTAKTNÍ ADRESA:
ing.Václav Sobolík,adresa : Ve školce 776 Protivín 398 11
tel.: 602 488 671, e-mail : sobolik.vaclav@seznam.cz

Přihlášky posílejte na adresu : Dana Lukášková Zadní Podskalí 309 Týn nad Vltavou 375 01

