
FCI -  Českomoravská kynologická unie
Kynologická jednota ČR ve spolupráci s ČMKJ
Kynologická organizace 1 – Ostrava

Národní výstava psů všech plemen
se zadáváním titulů CAJC, CAC ČR, Res. CAC, Národní vítěz a BOB

9. - 10. dubna 2011
na Výstavišti Černá louka Ostrava

Program : 7.00 -  9.00    přejímka psů
9.00 -  9.15 zahájení výstavy
9.30 -  14.30 posuzování v kruzích, Junior handling
15.00-  17.00 soutěže

Rozdělení plemen podle FCI :
Sobota :  I., III., IV., VI., VII., VIII., X. a národní plemena do těchto skupin začleněná, Česká národní plemena
Neděle :  II., V., IX. a národní plemena do těchto skupin začleněná, Klubová výstava  maďarských
pasteveckých plemen

V sobotu 10. dubna 2011 se bude při NVP Ostrava konat
Oblastní klubová výstava pudlů se zadáváním titulu Čekatel klubového šampiona
kontaktní osoba - paní Alena Ohnhäuserová, tel.: 776779753

V neděli 11. dubna 2011 se bude při NVP Ostrava konat
Klubová výstava maďarských pasteveckých plemen

1. uzávěrka přihlášek …………..16. února 2011
2. uzávěrka přihlášek ………….. 2. března 2011

Přihlášky přijímá :
Výstava psů
P.O.BOX  130
709 00   Ostrava – Mariánské Hory

Informace : Kancelář -  tel. č. : 604 855 142  (od  10.00 do 17.00 hod)
  Stánky – 724 076 786

Rozhodčí – 602 771 252
lachovasisi@seznam.cz

Přihlášky budou ke stažení na našich webových stránkách www.volny.cz/nvpostrava

Bankovní spojení :
Česká spořitelna a.s.
Název účtu : Kynologická organizace Ostrava
č.ú. : 1650406349/0800
var.s. : 101110, konst. s. : 0308
IBAN : CZ6408000000001650406349BICGIBACZPX
Při platbě převodem z účtu uvádějte číslo Vašeho účtu/ kód banky !!!

Třídy : rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce)
Tituly : CAJC, CAC ČR, Res. CAC, Národní vítěz a BOB
Soutěže :Nejlepší mladý vystavovatel I. a II. věkové kategorie, Vítěz Velké národní ceny (BONB),
Nejkrásnější mladý pes, Nejkrásnější mladá fena, Nejkrásnější pár psů, Nejkrásnější chovatelská skupina,
Nejkrásnější veterán, Nejkrásnější pes skupiny FCI, Nejkrásnější pes výstavního dne, Nejkrásnější pes výstavy

http://www.volny.cz/nvpostrava


Soutěže : Mladý vystavovatel – Junior handling – věkové skupiny I. : 9 – 13 let, II. : 14 – 17 let.
Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten,kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy
dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.
Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy
dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 18 let. Soutěží se se psem zapsaným
v některých z plemenných knih států FCI, nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvedení psa, není
důležitá jeho kvalita. Body získané v soutěži lze započítat do celoroční a celostátní soutěže z národních a
mezinárodních výstav v roce 2011. Podmínky soutěže byly zveřejněny v kynologických časopisech. Soutěží se
s plemenem, které je ten den posuzováno.
Chovatelská skupina – nejméně pro tři jedince stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni, pocházející
od jednoho chovatele a minimálně ze dvou různých otců nebo matek.
Nejkrásnější pár psů – pro psa a fenu stejného plemene a rázu v majetku jednoho majitele nebo majitelů,
uvedených v průkazu původu psa. Oba jedinci musí být posouzeni na výstavě.
Výstavní poplatky pro české a slovenské vystavovatele :

1.uzávěrka 2.uzávěrka
za prvního psa včetně katalogu 600,- 700,-
za další psy 500,- 600,-
třída štěňat, dorost 300,- 350,-
třída veteránů 200,- 250,-
soutěže 300,- 350,-
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou
přihláškou s dokladem o zaplacení. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je pes hlášený do třídy štěňat, dorostu nebo
veteránů považován vždy za druhého psa a platí částku uvedenou pro danou třídu.

Poplatky pro zahraniční vystavovatele :
za prvního psa ……700,- Kč za další psy ……600,- Kč
Pokud bude vystavovatel platit v EURO, pak tato částka bude přepočítána podle kurzu měny v den výstavy.

Veterinární podmínky : Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Při přejímce
psa bude vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vztekline,
psince, inf. hepatitidě a leptospiróze ( § č. 6 veterinárního zákona) – týká se i psů hlášených do třídy štěňat !!!!!
Psi ze zemí EU musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne
26.5.2003. Psi , kteří neprošli veterinární kontrolou se nesmí výstavy zúčastnit.

Pokyny pro vyplňování přihlášek : Ke každé přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa a to bez ohledu
na třídu, do které je pes hlášen. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere
pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes má zkoušku
z výkonu (Certifikát o vykonané zkoušce pro pracovní třídu) nebo , že je šampion ( pro třídu vítězů) bude pes
zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. Certifikáty pro lovecká plemena vystavuje ČMKJ,
Jungmanova 25, 115 25  Praha 1, pro služební plemena ČKS, Jankovcova 53, 170 00  Praha 7, pro ostatní
plemen podřízená FCI zkouškám ČMKU, Jankovcová 53, 170 00  Praha 7. Na přihlášce musí být nalepen
doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak bude přihláška vrácena. Pes může být přihlášen pouze do jedné
třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetí psa na výstavu bude 7 dnů před výstavou potvrzeno
vstupním listem s uvedením dne, kdy bude pes posuzován. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem
ustanovením výstavního řádu ČMKU a propozic.
Důležité upozornění : K řádně vyplněné přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit čitelnou fotokopii obou
stran jeho průkazu původu – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu bez ohledu na třídu, do které je pes
hlášen.
Všeobecná ustanovení : Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných
FCI, kteří dosáhli v den posuzování stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být
zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není povoleno. Kousaví jedinci musí být
opatřeni náhubkem. Změny exteriéru psa, prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a základní úpravu
trimováním s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny,



feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem
k odstranění vady exteriéru psa, rovněž jedinci s kupírovanýma ušima dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání
č. 246/1992, zejména zákona č. 77/2004 Sb. Majitelé psů s uděleným titulem BOB jsou povinni se zúčastnit se
svými psy závěrečné přehlídky vítězů. Barevné rázy se posuzují podle ustanovení FCI. V případě, že by se
výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení  nákladů výstavy.Vodění štěňat a
jejich prodej na výstavě je zakázán. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. Vystavovatel
se zavazuje uhradit výstavní poplatek i v případě, že se výstavy z jakýchkoliv důvodů nezúčastní.
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 1.000,-
Kč pouze v průběhu posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy.


