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Klub saharských chrtů  - P R O P O Z I C E 

8. 6. 2019  na zámku Miroslav  (u Brna)  

klubová výstava se zadáváním titulu    
CAJC,   CAC   a   Klubový vítěz KSCH 2019 

 

pro plemena 

AZAWAKH    &   SLOUGHI 
 

Uzávěrka přihlášek     30. 5. 2019    
  

ROZHODČÍ:  
Tibor HAVELKA, SK  = azawakh, sloughi 
Změna rozhodčího vyhrazena.  
 
PROGRAM: 
Přejímka psů:     09:00 – 09:45     hodin 
Posuzování:    10:00     hodin    
 
VÝSTAVNÍ VÝBOR: 
Ředitel výstavy:      Dagmar Keberlová 
Členové výstavního výboru:   Jana Štěpánková, Kateřina Vobrová  
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám 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 ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou 
obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a vítězů, budou 
bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo 
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.  
Volné pobíhání psů není povoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé 
feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem 
k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a 
ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou 
povinni dodržovat pořádek v místě konání výstavy. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních 
příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na 
výstavě je zakázáno. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po 
uzávěrce nebude brán zřetel. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy 
se psem nezúčastní. Změna rozhodčího vyhrazena.  
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VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 

 Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. 
 Psi nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu. 
 Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému 

napadání nebo případnému poranění psů a osob. 
 Všichni psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem  

(dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině 
v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů 
z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 
parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. 

 
POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 
Přihlášky lze zasílat e-mailem. 
Musí však být přiloženy veškeré další povinné doklady a potvrzením o úhradě. 
Přihlášky se vyplňují psacím strojem či hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Každý pes 
má svou přihlášku. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno 
majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. spolumajitel, bude brána 
jako nová přihláška za plnou cenu. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena oboustranná fotokopie 
průkazu původu. Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení nebo přiložen doklad o zaplacení 
převodem z bankovního účtu. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psa po uzávěrce 
není možné.  
Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem.   
Pokud vystavovatelé neobdrží potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte: miroslav2019.ksch@seznam.cz 
 
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: 
Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán. Platný očkovací průkaz psa 
nebo jeho pas PET PASSPORT s uvedeným platným očkováním. 

PROTEST: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení 
výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 2.000,- Kč, a 
to pouze do skončení posuzování. Nebude – li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele 
výstavy. 

 
TITULY A ČEKATELSTVÍ: 
 

 Dle platného výstavního řádu ČMKU (1.3. 2016) 
 Klubové tituly mohou získat pouze členové KSCH 

 
CAJC –  čekatelství Českého junior šampiona může být uděleno psovi a feně s oceněním V1 ve  třídě 
mladých, titul není nárokový 
CAC –  čekatelství Českého šampiona může být uděleno psům a fenám s oceněním V1 ve třídách: 
mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, titul není nárokový 
Res.CAC – reservní čekatelství Českého šampiona může být uděleno psům a fenám s oceněním V2 ve 
třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, titul není nárokový 
BOJ, nejlepší mladý – soutěže se zúčastní všichni s titulem CAJC (pes a fena) z třídy mladých 
Nejlepší pes – soutěže se zúčastní všichni psi s titulem CAC 
Nejlepší fena – soutěže se zúčastní všechny feny s titulem CAC 
BOV, nejlepší veterán – soutěže se zúčastní všichni ocenění V1 (pes a fena) z třídy veteránů 
Klubový vítěz mladých KSCH – titul se uděluje nejvýše ohodnocenému mladému psu a feně (V1, CAJC, 
V2, V3) z třídy mladých jehož majitelem je člen KSCH. Pokud mladému psu/ feně v majetku člena klubu 
není známka výborná udělena, titul není pro daný rok zadán 
Klubový vítěz KSCH – titul se uděluje nejvýše ohodnocenému psu a feně (V1, CAC, res.CAC, V2, V3) 
z konkurence oceněných z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů jehož majitelem je člen KSCH. 
Pokud psu/ feně v majetku člena klubu není známka výborná udělena, titul není pro daný rok zadán 
Nejlepší štěně – soutěže se zúčastní všichni ocenění VN1 z tříd štěňat. 
Nejlepší dorost – soutěže se zúčastní všichni ocenění VN1 z tříd dorostu. 
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Vítěz třídy čestné – uděluje se oceněným V1 v třídě čestné. 
Vítěz plemene FCI (BOB) - soutěže se zúčastní BOJ, Nejlepší pes, Nejlepší fena, BOV. 
BOS – Nejlepší jedinec opačného pohlaví. 
Vítěz klubové výstavy (BIS) - soutěže se zúčastní vítězové plemene (BOB) plemen azawakh a sloughi. 
 

 
TŘÍDY POVINNÉ DLE VÝSTAVNÍHO ŘÁDU ČMKU: 
1) třída mladých - 9 - 18 měsíců 
2) mezitřída - 15 - 24 měsíců je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná 
ocenění 
3) třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky  
a získaná ocenění 
4) třída pracovní - od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená  
v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku. 
Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro 
plemena sk. X. Na ostatních druzích výstav může být na základě požadavku příslušného chovatelského 
klubu třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje národní certifikát. Vystavují jej 
organizace pověřené ČMKU nebo přímo ČMKU. 
5) třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, 
přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze  
a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci 
dospělých. 
6) třída veteránů - od 8 let. 
 
Dále budou otevřeny: 
1) třída štěňat - 4 – 6 měsíců 
2) třída dorostu - 6 - 9 měsíců 
3) třída čestná – od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, 
přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampiona či titulem Klubový vítěz, 
Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se 
nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene. 
 
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. Příklad: pokud se pes narodil 1.ledna 2018 je 
na výstavě pořádané 1.října 2018 zařazen do třídy mladých. 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. 
 
 
SOUTĚŽE:  
NEJLEPŠÍ PÁR PSŮ - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a musí být v majetku 
jednoho majitele. 
 
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA – do soutěže může chovatel přihlásit 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. 
 
DÍTĚ A PES – pro 3 – 9 let,  pro děti starší 3 let a mladší 13 let za podmínek stanovených pro soutěž 
Mladý vystavovatel.  
 
 
VÝSTAVNÍ POPLATKY: 
 

 Člen nečlen EUR 
Pes + katalog    500 Kč 600 Kč 25 € 
Další pes    350 Kč 450 Kč 20 € 
Dorost    200 Kč 300 Kč 15 € 
Štěňata / tř.čestná / veteráni     100 Kč 200 Kč 10 € 
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Soutěže: Člen nečlen EUR 
   - nejlepší pár  100 Kč 200 Kč 10 € 
   - nejlepší chovatelská skupina  100 Kč 200 Kč 10 € 
   - dítě a pes      0 Kč 100 Kč   5 € 

 
  
PLATBY   ZASÍLEJTE: 

 Složenkou typu A: 
Klub saharských chrtů , Martin Hetflejš, Čejkovická 98/1, 15521 Praha 5 
Číslo účtu: 82491359/0800, Česká spořitelna,  
KS:  2019,   VS:   telefonní číslo uvedené na přihlášce 

 
 Převodem na účet: 

Číslo účtu: 82491359/0800, Česká spořitelna,  
KS:  2019,   VS:   telefonní číslo uvedené na přihlášce 
IBAN   CZ 32 0800 0000 0000 8249 1359       SWIFT (BIC) -  GIBACZPX 
 
ZAHRANIČNÍ VYSTAVOVATELÉ MOHOU PLATIT  NA  MÍSTĚ 

 Výběr poplatků:     Martin Hetflejš 
 

Upřednostňujeme platbu na účet, v případě platby na poště používejte výhradně složenku typu A.  Nikdy 
nezapomeňte uvést variabilní symbol = telefonní číslo uvedené na přihlášce psa. Pro uzávěrku  rozhoduje 
datum na poštovním razítku na obálce zaslané přihlášky. Doklad o zaplacení musí být nedílnou součástí 
přihlášky. 

 
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE: 

 e-mailem: 
miroslav2019.ksch@seznam.cz 
 

 
 Poštou – doporučeným dopisem: 

KLUB  SAHARSKÝCH  CHRTŮ 
Suchohrdly E 34 

 669 02  Znojmo 
 
 


