Klub chovatelů naháčů ČR z.s.
Vás srdečně zve na
SPECIÁLNÍ VÝSTAVU KLUBU CHOVATELŮ NAHÁČŮ ČR
se zadáváním titulů Vítěz speciální výstavy
pro plemeno Peruánský naháč

konanou v sobotu dne: 13 . 01. 2018
v Brně, hotel Myslivna, Nad Pisárkami 1, 623 00
První uzávěrka přihlášek: 25. 11. 2017
Druhá uzávěrka přihlášek: 9. 12. 2017
Vzhledem k ustanovení čl. 13 odst. c) výstavního řádu ČMKU nemůžeme přihlášky po
termínu uzávěrky přijmout!

Program výstavy:
13:00 – 14:00 : přejímka psů
14:30 – 16:00 : posuzování v kruhu
16:00 : soutěže
(časový rozpis se přizpůsobí počtu přihlášených jedinců)
Delegovaní rozhodčí:

Anna Musial - Pl
(Změna rozhodčích vyhrazena)

Přihlášku zašlete poštou na adresu:
Ilona Mikešová
Černého 426/8
Praha 8 18200
Nebo na : www.dogoffice.cz
Přihlášky zaslané e-mailem nebudou akceptovány
Ke stažení na http://www.klubchovatelunahacu.cz

Vstupní listy budou rozesílány nejpozději 7 dní před výstavou mailem (pokud bude
vyplněn na přihlášce) nebo poštou

Rozdělení do tříd:
třída štěňat - 4 – 6 měsíců
třída dorostu - 6 - 9 měsíců
třída mladých - 9 - 18 měsíců
mezitřída - 15 - 24 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na získaná ocenění
třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na získaná ocenění
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 let.
třída čestná – od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním
titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy,
Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí.
Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do soutěže o
Vítěze speciální výstavy. Jde o předvedení jedinců klubových plemen mimo soutěž o titul
KV. Vítězové postupují do závěrečné soutěže „Vítěz čestných tříd“.
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na
výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
Psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé bydliště, musí být zapsáni v plemenné
knize Českomoravské kynologické unie (týká se importovaných jedinců).
Klasifikace:
Výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný
Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů
oceněných známkou výborná či velmi dobrá.
Velmi nadějný, nadějný
Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.
CAJC, CAC, Res. CAC
BOJ – Nejlepší mladý jedinec - titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z
konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
VSV – Vítěz speciální výstavy - nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných V1CAC z mezitřídy, třídy otevřené a vítězů.
BOV – Nejlepší veterán plemene – nejlepší pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů
ocenění výborný 1.
BOB – Vítěz plemene – Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC),
nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí
jedinci pes a fena (Vítěz speciální výstavy).
BOS – Nejlepší z opačného pohlaví. Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší
veterán pes a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena opačného pohlaví než je jedinec, který
obdržel titul BOB.

Pro potřeby Speciální výstavy se zadávají tituly:
BIS štěně - psi a feny s oceněním VN1 bez rozdílu velikosti
BIS dorost - psi a feny s oceněním VN1 bez rozdílu velikosti
BIS mladý - psi a feny s oceněním BOJ bez rozdílu velikosti
BIS veterán - psi a feny s oceněním BOV bez rozdílu velikosti
BIS čestných tříd - psi a feny, vítězové čestné třídy bez rozdílu velikosti
BIS - soutěží všichni jedinci s ohodnocením BOB bez rozdílu velikosti
Soutěže:
Soutěž generací – soutěží skupina alespoň 3 jedinců (např. dcera, otec, babička). Jedinci
nemusí být na výstavě posouzeni a nemusí být v majetku jednoho majitele.
Nejlepší pár psů – pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v
majetku jednoho majitele. Oba jedinci musí být stejného velikostního rázu.
Nejlepší chovatelská skupina – minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející
z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na
výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele. Všichni jedinci musí být stejného
velikostního rázu.
Pomůcky pro správné vyplnění složenky:
Možnosti:
1. Převodem na účet: GE. Moneta Money Bank, a.s.. – č.ú. 150744822/0600
2. Složenkou na účet: Moneta Money Bank, a.s. - č.ú. 150744822/0600
Adresa majitele účtu: KCHN ČR, Počernická 365/65, 108 00 Praha 10
Specifický symbol: 45, variabilní symbol: členské číslo (u nečlenů telefon)
Zpráva pro příjemce: jméno majitele
Doklady k účasti na výstavě:
- průkaz původu psa
- očkovací průkaz psa nebo jeho pas s platným očkováním
- vstupní list

Veterinární podmínky:
1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
2. 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, parvoviroze a leptospiroze.
3. 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
Poplatky:
1. Uzávěrka
Třída štěňat:
300,-- Kč
Třída dorostu: 300,-- Kč
Za prvního psa: 600,-- Kč
Za dalšího psa: 500,-- Kč
Třída veteránů: 300,-- Kč
Třída čestná:
300,-- Kč
Soutěže:
200,-- Kč

2. uzávěrka
400,-- Kč
400,-- Kč
700,-- Kč
600,-- Kč
400,-- Kč
400,-- Kč
300,-- Kč

Neuhrazené přihlášky není možno akceptovat, částka musí být uhrazená ke konkrétnímu
datu uzávěrky! Rozhodující pro rozlišení data uzávěrek je datum poštovního razítka na obálce s
přihláškou, nebo uhrazení přes dogoffice. Není možno platit na místě!
Stornování poplatků z jakýchkoliv příčin není důvodem k jejich vrácení ! Změny zařazení
třídy na žádost vystavovatele do termínu II. uzávěrky: 100,- Kč. Po II.uzávěrce není možné s
přihláškami manipulovat!
K přihlášce přiložte oboustrannou kopii průkazu původu, která obsahuje i údaje o majiteli.
U třídy vítězů nebo čestné potvrzení titulu a potvrzení o zaplacení výstavního poplatku.
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je pes hlášený do třídy štěňat, dorostu,
veteránů a čestné třídy považován vždy za druhého a dalšího psa a platí částku uvedenou pro
danou třídu.
Soutěže není možno hlásit na místě.
Inzerce v katalogu: je možné zveřejnit inzerát v rozsahu strany A5.
Nutno dodat text, popřípadě foto a zaplatit do dne uzávěrky přihlášek.
Ceny inzerce: pro chovatele pro podnikatele
1 strana A5 200 ,- Kč 750,- Kč
1/2 strany 100,- Kč 375,- Kč

Výstavní podmínky:
Platí Výstavní řád ČMKU.
Výstava je přístupná psům a fenám klubových plemen, zapsaných v plemenných knihách
uznaných FCI, kteří dosáhli v den konání výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Ve výstavním poplatku za prvního psa je zahrnuta cena katalogu.
Vystavovatel je povinen se řídit pokyny pořadatele a ustanoveními propozic.
Prodej štěňat na výstavě není dovolen. Na výstavu je zakázáno vodit štěňata, která nejsou plně
naočkovaná.
Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za
škody způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel. Volné
pobíhání psů v areálu konání výstavy je nepřípustné. Vystavovatel je povinen po svých psech bez
prodlení uklidit veškeré exkrementy.
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (výjimku tvoří psi, kteří
nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem
pro zařazení do Pomocného registru), 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 a psi s kupírovanýma ušima.
Přeřazování psa z jednoho rázu (velikostní, barevný, typ srsti) do druhého není na výstavě
povoleno. Přeřazovat psa ze třídy do třídy na výstavě je možné pouze s písemným souhlasem
pořadatele a je povoleno pouze v případě, že došlo k záměně plemene nebo pohlaví, nebo že
chybné zařazení psa je způsobeno pořadatelem.
V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení
nákladů spojených s přípravou výstavy.
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení
výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se
složením jistiny ve výši 1200 Kč. V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve
prospěch pořadatele výstavy. Protest může být podán pouze v průběhu výstavy.
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu
hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy vítězů nebo třídy
čestné nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.
Odesláním přihlášky vyjadřuje vystavovatel souhlas s těmito propozicemi.
Těšíme se na vaši hojnou účast. Výstavní výbor

