
 Klub chovatelů Italských chrtíků pořádá:
 JARNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU SE ZADÁVÁNÍM TITULU KLUBOVÉHO VÍTĚZE

Místo a čas : 14.5.2022 Šafránkův Mlýn - Drahonín 33, 594 56

Rozhodčí : Peter Mazura (AT)

Program : 9:00 – 9:30                                přejímka
                   9:30                                          zahájení výstavy
                   Po skončení posuzování           soutěže
                   Po krátké přestávce                  bonitace

Přihlášky : Pouze online - http://www.dogoffice.cz/
                    Nepřijde - li vám potvrzovací email, nebo budete mít jiný problém s
                    přihlášením kontaktujte nás. 
                    Soutěže dětí, metuzalémů, special pet, nejlepší matka, nejlepší otec 
                    a sportovní postava se hlásí na kontaktní email.
                    Soutěž párů a skupin se hlásí přes dogoffice. U skupin je ale následně potřeba
                    zaslat na email seznam psů, kteří budou ve skupině vystaveni.
                    Kontaktní email - kchich.mail@volny.cz                  
                    soutěže dítě a pes, nejlepší matka, nejlepší otec a sportovní postava
                    lze dohlásit i na místě

Uzávěrka přihlášek : 20.4.2022
Výstava je bez vstupních listů

Výstavní poplatky:              základní                člen KCHICH           zahraniční vystavovatel

První pes                                1000,-                     650,-                          40,- €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druhý a další pes                    900,-                      550,-                          37,- €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Štěně, dorost, veterán                 
 a třída čestná                          450,-                     300,-                           18,- € 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soutěže                                    250,-                     100,-                           10,-  €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metuzalém                              zdarma                  zdarma                        zdarma
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                   zdarma                  zdarma                        zdarma

Platba: č.ú. 2112085474/2700   Klub chovatelů italských chrtíků, z.s.           

Zahraniční platba : IBANCZ5327000000002112085474
                                  BIS(SWIFT):BACX CZ PP
                                  adresa banky: Unicredit Czech and Slovakia a.s. Želetavská 1525/1, 
                                  140 92 Praha 4  

Třídy : Rozdělení do tříd dle výstavního řádu ČMKU

http://www.dogoffice.cz/
mailto:kchich.mail@volny.cz


Tituly a čekatelství :   Nejlepší štěně – naděje roku 
                                     Nejlepší dorost 
                                     CAJC, CAC, Res.CAC, 
                                     Klubový vítěz mladých fena a pes 
                                     Klubový vítěz fena a pes 
                                     Vítěz třídy čestné
                                     BOJ – Nejlepší mladý 
                                     BOV – Nejlepší veterán 
                                     BOS – Nejlepší opačného pohlaví  
                                     BOB – Nejlepší z chovu
                                      

 
Soutěže :   Nejlepší pár - Pes a fena (v majetku jednoho majitele, nebo spolumajitelů), kteří byli na
                  výstavě posouzeni 
                  Chovatelská skupina – Chovatel vystavuje min. tři a max. pět psů pocházejících z         
                  vlastního chovu, kteří byli na výstavě posouzeni, potomci minimálně dvou otců nebo 
                  matek, psi nemusí být v  majetku chovatele
                  Nejlepší otec – Nejlepší chovný pes, který nastoupí do soutěže s minimálně dvěma
                  svými potomky. Ani otec, ani potomci nemusí být na výstavě posouzeni, nemusí být z
                  jedné chovatelské stanice, ani v majetku jednoho majitele. 
                  Nejlepší matka – Nejlepší chovná fena, která nastoupí do soutěže s minimálně dvěma
                  svými potomky. Ani matka, ani potomci nemusí být na výstavě posouzeni, nemusí být 
                  z jedné chovatelské stanice, ani v majetku jednoho majitele.   
                  Dítě a pes 1. skupina - Účastnit se mohou děti od 3 do 9 let s jedinci, kteří byli na
                  výstavě  posouzeni. Hodnotí se především kontakt s rozhodčím i s chrtíkem a předvedení
                  Dítě a pes 2. skupina - Účastnit se mohou děti od 9 do 13 let s jedinci, kteří byli na
                  výstavě posouzeni. Hodnotí se především kontakt s rozhodčím i s chrtíkem a 
                  předvedení
                  Special pet - Určeno pro nestandartní jedince s PP, mající vadu, která je vylučuje z
                  oficiální účasti na výstavách
                  Metuzalém – Nastupují dohromady feny i psi, kteří dovršili věk 11 let

      !! NOVINKY LETOŠNÍ VÝSTAVY !!
                  Sportovní postava – nastupují psi i feny ve dvou věkových kategoriích – 
                  dospělý (od 15 měsíců) a veterán (od 8let), kteří se prokáží dostihovou licencí. 
                  Posuzuje se postava a osvalení v postoji a pohybu
                  Nejlepší srst – Nominuje rozhodčí během posuzování

Veterinární podmínky:
Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdrávi. Psi již nepotřebují doklad o 
klinickém vyšetření. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit. Psi 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 splňovat podmínky 
dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Po dobu konání 
výstavy zabezpečí majitelé své psy tak, aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví nebo jiného psa či 
osoby.   

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přípustná všem psům a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI, kteří 



dosáhli v den pořádání výstavy věk požadovaný k zařazení do třídy. Importovaní psi musí být 
zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i původní zkratku plemenné knihy
a č. zápisu země, ze které pes pochází. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem 
nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se 
vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným 
zákrokem odstraňujícím vady v exteriéru psa. Vystavovatelé jsou povinni se řídit Výstavním řádem 
FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním 
přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstavy. Změna rozhodčího výstavy 
vyhrazena. V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou poplatky využity k 
uhrazení nákladů výstavy. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k vrácení
výstavních poplatků. Na výstavě je zakázán prodej štěňat. Vystavovatel souhlasí s uvedením své 
adresy v katalogu. DŮLEŽITÉ: Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a 
zveřejněním jména psa a majitele a výsledku včetně posudku ve zpravodaji a na webu KCHICH

Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze jen z formálních důvodů, tj. při 
porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně, současně se 
složením jistiny ve výši 1600,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování v kruzích.                 

                  


