
 

Speciální výstava pudlů Svitávka 2.10.2021 

Sportovní hala Svitávka, Hybešova 562, 679 32 Svitávka

 

 

Program výstavy: 

PŘÍJEM PSŮ: 8.00  – 9.30 h 

POSUZOVÁNÍ V KRUZÍCH: 9.30 – 14.00 h 

FINÁLNÍ SOUTĚŽE: od 15.00 h 

 

Všeobecné podmínkyNERAL PROVISIONS 

Výstava bude probíhat v souladu s výstavním řádem FCI, ČMKU, a KCHP. Výstavy se mohou zúčastnit pouze 

psi zapsaní v plemenných knihách uznávaných FCI. Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk dosažený 

v den konání výstavy. Třídy jsou rozděleny v souladu s výstavním řádem FCI a jsou popsány níže. V případě, 

že k přihlášce do třídy čestné a šampionů nebude přiložen doklad o titulu, který psa k přihlášení do této třídy 

opravňuje, bude pes zařazen do třídy otevřené. Pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené psem, 

stejně tak jako za úhyn nebo ztrátu psa.  

Úprava psů spojená s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech je zakázána. Každé porušení těchto pravidel 

může mít za následek diskvalifikaci psa. Vystavovatelé jsou povinni se řídit pravidly výstavního řádu FCI, 

ČMKU a KCHP, stejně tak jako pokyny pořadatele výstavy. Vystavovatelé jsou povinni udržovat výstavní 

prostory v pořádku a čistotě. V případě, že se výstava z objektivních příčin nebude konat, budou výstavní 

poplatky použity k pokrytí nákladů vzniklých s její přípravou. Je zakázáno v prostorách výstavy nabízet 

k prodeji psy a štěňata. Pořadatel nebere odpovědnost za nedoručené přihlášky. Dokumenty doručené po 

datu 2.uzávěrky nebudou akceptovány. 

V 

Veterinární podmínky  

- všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví 

- psi, kteří neprojdou přejímkou psů se nemohou výstavy zúčastnit 

- všichni psi musí být vybaveni pasem nebo veterinárním osvědčením o platném očkování proti vzteklině 

I 

Instrukce k vyplnění přihlášky NSTRUCTIONS FOR FILLING-IN ENTRY MS 

Přihláška musí být zaslána on-line nebo poštou na níže uvedenou adresu. Pro každého psa musí být 

vyplněna samostatná přihláška. Sleva pro druhého a dalšího psa je poskytována pouze v případě, že majitel 



 

je shodný s majitelem prvního psa uvedeným v rodokmenu. Jakékoli změny v majiteli např. spolumajitelství, 

jsou považovány za novou přihlášku a výstavní poplatek musí být uhrazen v plné výši. Pořadatel nebere 

odpovědnost za nesprávně vyplněné přihlášky. Ke každé přihlášce musí být doložena kopie průkazu původu 

psa a doklad o úhradě výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Pes může být přihlášen pouze do 

jedné z vypsaných tříd. Po 2.uzávěrce není možné provést přesunutí psa ze třídy do třídy. Přihláška bude 

potvrzena 10 dnů před datem konání výstavy emailem. V případě, že v tomto čase potvrzení přihlášky 

neobdržíte, kontaktujte nás na e-mailové adrese: kchp.vystava@seznam.cz 

O 

TE 

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 šampionů  od 15 měsíců s titulem národní, mezinárodní šampion, evropský nebo 

světový vítěz 

Třída čestná  od 15 měsíců s titulem národní, mezinárodní šampion, evropský nebo 

světový vítěz (vítěz třídy čestné soutěží o titul vítěz plemene) 

Třída veteránů  od 8mi let 

 

 

Protesty R 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest může být podán pouze z formálních důvodů 

souvisejících s porušením výstavních řádů a propozic této výstavy. Protest musí být podán písemně se 

složením jistiny ve výši 1.600,- Kč.  V případě, že je protest shledán neopodstatněným, propadá jistina ve 

prospěch pořadatele výstavy. 

 

Tituly TLES, CERTIFICATS D‘APTITUDE, COMPETITIONS 

CAJC CZ,  BOJ, CAC CZ, Res.CAC CZ, vítěz speciální výstavy, BOV,  BOB, čekatelé klubového 

šampiona KCHP 

!!! CAC z této výstavy může být použit k získání „rychlého“ Českého šampiona. Pokud 

jedinec získá titul CAC na této i na světové výstavě, splnil tím podmínky pro přiznání 

titulu Český šampion!!! 

 

Soutěže  

Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší odchovy po krycím psovi 

 

mailto:kchp.vystava@seznam.cz


 

Finální soutěže 

Nejlepší pes a fena třídy veteránů, Nejlepší pes a fena třídy čestné, Nejlepší pes a fena třídy 

štěňat, Nejlepší pes a fena třídy dorostu, Nejlepší pes a fena třídy mladých, Nejlepší pes a fena 

výstavy, Nejlepší pudl výstavy 

 

ONLINE přihláška:  

http://www.vystavykchp.unas.cz/form.php 

Online přihláška je úspěšná pouze pokud obdržíte potvrzení e-mailem. Pokud toto potvrzení 

neobdržíte, kontaktujte nás: kchp.vystava@seznam.cz 

 

Výstavní poplatky 

 1.uzávěrka 2.uzávěrka 

1.pes včetně katalogu 800,- Kč 1 000,- Kč 

Každý další pes stejného majitele 700,- Kč 900,- Kč 

Třída štěňat, třída dorostu, třída 

čestná, třída veteránů 

350,- Kč 500,- Kč 

Soutěže 250,- Kč 250,- Kč 

 

1. uzávěrka: 31.08.2021 

2. uzávěrka: 10.09.2021 

Platba v den konání výstavy je možná pouze pro zahraniční vystavovatele. 

V případě, že přihlašujete více než jednoho psa, nemůže být za prvního přihlášeného psa považován pes 

přihlášený do třídy štěňat, dorostu, veteránů a čestné.  

 

Přihlášky musí být zaslány on-line nebo poštou na adresu :FORMS MUST BE SENT TO: 

Marie Radová 

Redaktora Boučka 970, 272 01 Kladno, Czech Republic 

Tel.: +420 602529452 pondělí – čtvrtek 18.00 – 19.30 hodin 

E-mail: kchp.vystava@seznam.cz  

http://www.vystavykchp.cz/ 

on-line přihláška: http://www.vystavykchp.cz/form.php 

 

 

Bankovní spojení 

ČSOB, č.ú. 233642274 /0300 v.s. 02102021 
 
Na zaplacení výstavního poplatku používejte pouze složenky typu A, platba na účet. Složenky typu C 

nepřijímáme. 
 

http://www.vystavykchp.cz/
http://www.vystavykchp.cz/form.php


 

Uveďte vždy variabilní symbol – DATUM KONÁNÍ VÝSTAVY a do poznámky jméno majitele psa. 

Pro výši platby je rozhodující datum odeslání přihlášky (poštovní razítko nebo datum odeslání on-line 

přihlášky. 

 

Podpisem přihlášky a jejím odesláním vystavovatel souhlasí s uvedením jeho jména a adresy do katalogu 

výstavy a zavazuje se dodržovat výše uvedené řády a propozice výstavy. 

PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY VYSTAVOVATEL VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A ZVEŘEJNĚNÍM JEHO 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ V KATALOGU A VÝSLEDKOVÉM KATALOGU VÝSTAVY. KLUB ZPRACOVÁVÁ ZA ÚČELEM 

EVIDENCE PŘIHLÁŠENÝCH PSŮ NÁSLEDUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU A E-MAIL 

 

ROZHODČÍ: 

Pudl toy, pudl trpasličí (černá, bílá, hnědá)  – Jean Francois Vanaken, BE 

Pudl trpasličí (stříbrná, plavá – červená), Pudl střední – Mikael Nilsson, SE 

Pudl velký – Lene Jakobsen, DK 

Pořadatel si vyhrazuje v nutném případě právo změny rozhodčího 


