
ČMKU, ČMKJ a Český pointer a setter klub, z.s. pořádá 
SPECIÁLNÍ VÝSTAVU  
se zadáváním titulu CAC a CAJC 

Datum a místo konání: Neděle 3. 5. 2020, Chržín, Stará fara     Program: 
  12:30 – 13:00      přejímka psů  

Rozhodčí:  Olga Dolejšová    13:00       slavnostní zahájení výstavy 
Hlavní rozhodčí:  Simona Svatoňová   13:10 – 16:00       posuzování v kruzích 
Ředitel výstavy:  Ing. Martin Hučko  16:00         přehlídka vítězů, závěrečné soutěže 

Odpoledne setkání členů a přátel ČPSK 
Všeobecná ustanovení 
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám plemen anglický setr,  gordonsetr, irský setr, 
irský červenobílý setr a pointer zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného 
pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno v propozicích a na přihlášce.  
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání 
psů po výstavním areálu je v zájmu pořádku a bezpečnosti zakázáno.  
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Povoleno je pouze česání, 
kartáčování a stříhání. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, než je nezbytné pro úpravu. Porušení 
těchto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. 
Vystavovatelé psů s uděleným titulem BOB – Vítěz plemene, jsou povinni se zúčastnit se svými psy přehlídky vítězů. 
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž 
se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště.  
Spolumajitelství psa musí být prokázáno zápisem v průkazu původu psa. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je 
zakázáno. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel.  

Veterinární 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 § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. 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 a zvířat. 

Pokyny pro vyplňování přihlášek 
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. 
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s první 
přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou 
cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena 
oboustranná fotokopie průkazu původu. 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 a vítězů je nutné přiložit k přihlášce fotokopii certifikátu 
o vykonané zkoušce, resp. o přiznání ocenění. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa 
do třídy otevřené. V případě platby složenkou přilepte na přihlášku minimálně kopii. Pokud nebude platba přihlášky provedena 
do data uzávěrky, bude přihláška vyřazena. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není 
možné.  Přijetí psa na výstavu bude cca týden před výstavou potvrzeno vstupním listem zaslaným e-mailem nebo poštou 
(neuvede-li vystavovatel e-mailovou adresu). Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je možno se o důvodu 
informovat na e-mailové adrese: capova.marketa@seznam.cz nebo na telefonním čísle: 773 227 700.  

Přihlášky ve vytištěné formě zasílejte na adresu: Markéta Šmakalová, Chaberská 6, 180 00 Praha 8 
Uzávěrka přihlášek: 20.4.2020   nebo e-mailem: capova.marketa@seznam.cz 

Protesty 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů 
a propozic. Protest může podat kdokoli, musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1.000 Kč, a to pouze v průběhu 
konání výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

Třídy 
Třída štěňat stáří 4-6 měsíců  Třída otevřená  od 15 měsíců  
Třída dorostu    stáří 6-9 měsíců    (pro psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění) 
Třída mladých   stáří 9-18 měsíců  Třída pracovní  od 15 měsíců 
Mezitřída  stáří 15-24 měsíců    (pro psy s uznanou pracovní zkouškou) 
Třída veteránů  pro psy starší 8 let  Třída vítězů  od 15 měsíců  
       (pro psy s uznaným titulem šampiona či národního nebo klub. vítěze) 

Tituly, čekatelství 
CAJC, CAC, R.CAC, BOB, BOS. Udělení titulů nelze nárokovat. Pro získání titulu C.I.B. a C.I.E. platí ustanovení FCI. Pro získání 
titulu Šampion ČR platí ustanovení ČMKU.    
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Přehlídka vítězů / soutěže 
Mladý vystavovatel – děti od 1 do 13 let 
Nejkrásnější štěně – nastupují všechna štěňata oceněná velmi nadějná 1 
Nejkrásnější dorost – nastupují všichni dorostenci oceněni velmi nadějná 1 
Nejkrásnější mladý jedinec – nastupují všichni mladí jedinci oceněni CAJC 
Nejkrásnější veterán – nastupují všichni jedinci veteráni oceněni výborná 1 
Nejkrásnější pár psů – nastupují fena a pes stejného plemene v majetku jednoho majitele 
Nejlepší chovatelská skupina – nastupují nejméně tři jedinci stejného plemene (kteří byli posouzeni na výstavě), pocházející od 
jednoho chovatele a minimálně ze dvou různých otců nebo matek 
Nejkrásnější pes výstavy – nastupují všichni jedinci ocenění BOB 
Bude vybíráno vždy pouze první místo. 

Výstavní poplatky 
Pro člena ČPSK   Účast v soutěžích je zdarma. 
Za prvního psa s katalogem   400 Kč  Do soutěží Mladý vystavovatel, Nejkrásnější pár psů, Nejlepší 
Za druhého a dalšího psa bez katalogu   300 Kč  chovatelská skupina se lze přihlásit v den konání výstavy do 
Štěně, dorost nebo veterán   150 Kč  ukončení posuzování jednotlivých plemen. 
Pro nečlena ČPSK    
Za prvního psa s katalogem   700 Kč  Poplatek se vrací pouze v případě, že přihláška byla odmítnuta. 
Za druhého a dalšího psa bez katalogu   500 Kč  V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin,  
Štěně, dorost nebo veterán 200 Kč  budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. 

Bankovní účet:   35-340490237 / 0100 (KB Praha) 
Konstantní symbol: 0558 
Variabilní symbol:  číslo člena ČPSK, nečlenové uvádí jako variabilní symbol číslo ČLP psa 
Do poznámky uveďte:  SV 

Neuhrazené přihlášky a přihlášky bez dokladu o zaplacení nebudou přijaty! Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení. 
Vystavovatel svým podpisem na přihlášce, resp. jejím odesláním souhlasí se zveřejněním svého jména a případně adresy v 
katalogu výstavy a na webových stránkách ČPSK. 

Přihláška Speciální výstava ČPSK 
Jméno psa 
 

Chovatelská stanice 

Plemeno Pohlaví 

Datum narození 
 

Výstavní třída 
 

Tetovací číslo 
 

Číslo zápisu 
 

Otec 
 

Matka 
 

Chovatel (jméno, adresa, PSČ) 
 
 

Majitel (jméno, adresa, PSČ, telefon, e-mail, číslo člena, v případě, že uplatňujete slevu člena ČPSK) 
 
 
 
 

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. K přihlášce musí být přiložena kopie průkazu 
původu. Vystavovatel svým podpisem na přihlášce, resp. jejím odesláním souhlasí se zveřejněním svého jména a případně 
adresy v katalogu výstavy a na webových stránkách ČPSK. 
 
Místo ……………………………………………. Datum ………………………… Podpis …………………………………………………………………………………. 
 

 


