KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ

PROPOZICE
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA HONIČŮ
SE ZADÁVÁNÍM TITULŮ CAJC, CAC, VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

V SOBOTU 8. ČERVNA 2019

KLUBOVÁ VÝSTAVA 2019
SE ZADÁVÁNÍM TITULŮ CAJC, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH A KLUBOVÝ VÍTĚZ

V NEDĚLI 9. ČERVNA 2019
TÁBOR, ATC KNÍŽECÍ RYBNÍK - WWW.KNIZECIRYBNIK.CZ

Rozhodčí sobotní výstavy
Barbara Larska (Polsko)
(ostatní honiči FCI skupiny V., ostatní honiči FCI skupiny VI. a plemena honičů neuznaná FCI)

Tomasz Mroczek (Polsko)
(Basset Hound)

Rozhodčí nedělní výstavy
Barbara Larska (Polsko)
(Basset Hound)

Tomasz Mroczek (Polsko)
(Polský honič, Polský ogar, ostatní basseti, Porcelaine)

Olga Dolejšová
(ostatní honiči FCI skupiny V., ostatní honiči FCI skupiny VI. a plemena honičů neuznaná FCI)
Změna rozhodčích vyhrazena pro obě výstavy.

Vystavovaná plemena
Všechna plemena zastřešená Klubem chovatelů honičů.
Seznam plemen je na webových stránkách klubu www.klubhonicu.com

Výstavní výbor

Ředitel výstav

Iva Černohubová
Miloslava Šrámková
Kateřina Burdová

Karel Čáp

Uzávěrka
Termín 1. uzávěrky je 3. května 2019
Termín 2. uzávěrky je 17. května 2019
Počty přihlášených jedinců po první a druhé uzávěrce budou zveřejněny na klubových stránkách.

Program výstav
08:00 – 08:45
08:45 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00

Přejímka psů (bude prováděna kontrola čipu nebo tetování)
Zahájení klubové/speciální výstavy
Posuzování ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene, předávání cen
Přestávka na občerstvení, oběd
Posuzování ve výstavním kruhu v rámci závěrečných soutěží, předávání cen
Ukončení klubové/speciální výstavy

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu s výjimkou ranní přejímky psů.

Třídy
Třída štěňat
4 - 6 měsíců věku.
Třída dorostu
6 – 9 měsíců věku.
Třída mladých
9 – 18 měsíců věku.
Mezitřída
15 – 24 měsíců věku, psi a feny bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění.
Třída otevřená
od 15 měsíců věku, psi a feny bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění.
Třída pracovní
od 15 měsíců věku, psi a feny s uznanou zkouškou z výkonu.
Doklad (fotokopii) certifikátu je nutno připojit k přihlášce.
Třída vítězů
od 15 měsíců věku, psi a feny s uznaným titulem mezinárodního nebo národního šampióna členských států
FCI, titulem Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz. Uvedené tituly
musí být získány v konkurenci dospělých.
Doklad (fotokopii) titulu je nutno připojit k přihlášce.
Třída čestná
od 15 měsíců věku, psy a feny s uznaným titulem mezinárodního nebo národního šampióna členských států
FCI, titulem Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz bez nároku na
CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene.
Doklad (fotokopii) titulu je nutno připojit k přihlášce.
Třída veteránů
od 8 let věku. Nezadává se CAC.
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, nejpozději do termínu druhé uzávěrky.
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 certifikát o absolvování
předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy
otevřené.

Tituly zadávané v rámci hodnocení plemene
CAJC
Může být zadán psovi a feně oceněných ve třídě mladých známkou výborná 1. CAJC není nárokový titul a uděluje se
jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince.
CAC
Čekatelství šampionátu krásy ČR se zadává psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů. Může
být zadán psovi a feně oceněným známkou výborný 1. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných
exteriérových kvalitách jedince.
Res. CAC
Jedincům, oceněným známkou výborný 2 může rozhodčí udělit res. CAC. Reservní CAC se uděluje zvlášť psům a fenám
v mezitřídě, třídách otevřené, pracovní a vítězů, a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil
CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou výborný 1. Pokud na výstavě získá CAC ČR jedinec,
který má již dříve potvrzený titul Český šampión, je přiznán CAC jedinci, který ve stejné třídě obdržel res. CAC. Potvrzení
titulu si ověří majitel jedince oceněného res. CAC na sekretariátu ČMKU.
Vítěz speciální výstavy (na sobotní výstavě)
Psi a feny zvlášť. Pes a fena, kteří byli ve třídách mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů oceněni známkou výborný 1 CAC.
Klubový vítěz mladých (na nedělní výstavě)
Psi a feny zvlášť. Pes a fena, kteří ve třídě mladých byli oceněni známkou výborný 1 CAJC. Titul může získat i pes nebo
fena v majetku nečlena KCHH.
Klubový vítěz (na nedělní výstavě)
Psi a feny zvlášť. Pes a fena, kteří byli v mezitřídě, v třídách otevřené, pracovní a vítězů oceněni známkou výborný 1
CAC. Titul může získat i pes nebo fena v majetku nečlena KCHH.
Nejlepší mladý plemene (Best of Juniors - BOJ)
O tento titul soutěží nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným
čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.
Nejlepší veterán plemene (Best of Veterans – BOV)
O tento titul soutěží nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene, kteří obdrželi
hodnocení výborný 1 ve třídě veteránů. Počet titulů BOV v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.
Vítěz plemene (Best of Breed - BOB)
O tento titul soutěží Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (na sobotní výstavě Vítěz
speciální výstavy, na nedělní výstavě Klubový vítěz) a nejlepší veterán plemene (BOV).
Nejlepší z opačného pohlaví (Best of Opposite SEX - BOS)
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes nebo fena, nejlepší veterán pes nebo fena a nejlepší dospělý jedinec pes nebo
fena (Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.

Odpolední soutěže
Dítě a pes
Soutěž se psem, který musí být z jednoho posuzovaných plemen, ale nemusí být na výstavě posouzen.
Nehodnotí se kvalita psa.
I.
kategorie 4 - 9 let
Hodnotí se vztah dítěte k psovi.
II.
kategorie 9 - 13 let
Hodnotí se předvádění psa.
III.
kategorie 13 - 17 let
Hodnotí se předvádění psa.
Nejhezčí pár psů
Pes a fena stejného plemene, posouzeni na výstavě, 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.
V den konání výstavy již nebude možné se přihlásit do soutěží.

Tituly zadávané v rámci závěrečných soutěží
Nejlepší štěně výstavy (BIS Baby)
O tento titul soutěží psi a feny, kteří obdrželi ocenění „Velmi nadějný 1“ ve třídách štěňat.
Nejlepší dorostenec výstavy (BIS Puppy)
O tento titul soutěží psi a feny, kteří obdrželi ocenění „Velmi nadějný 1“ ve třídách dorostu.
Juniorský vítěz výstavy (Junior BIS - JBIS)
O tento titul soutěží Nejlepší mladý plemene (BOJ).
Nejlepší veterán výstavy (BIS Veteran)
O tento titul soutěží Nejlepší veterán plemene (BOV).
Nejlepší pes z pracovní třídy (BIS Working Class)
O tento titul soutěží psi všech plemen, kteří ve třídě pracovní obdrželi hodnocení „Výborný 1, CAC“.
Nejlepší pes z čestné třídy (BIS Honorable Class)
O tento titul soutěží psi všech plemen, kteří ve třídě čestné obdrželi hodnocení „Výborný 1“.
Vítěz výstavy (Best in Show - BIS)
O tento titul soutěží všichni jedinci s titulem BOB (Vítěz plemene).

Veterinární předpisy
Psi musí být klinicky zdraví. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6
veterinárního zákona) obsahujícím záznam o očkování, ze kterého vyplývá, že je pes v imunitě proti vzteklině,
psince a parvoviróze. 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.

Všeobecná ustanovení
Na výstavě se posuzuje dle výstavního řádu ČMKU. Výstava je přípustná psům a fenám zapsaným v uznaných
plemenných knihách členských států FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž průkazy původu FCI uznává.
Vystavovatel odpovídá za všechny škody způsobené psem. Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za
škody způsobené psem, ani za škody, které vzniknou onemocněním, úhynem nebo ztrátou psa.
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je
zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze
stříhání, trimování česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu,
než je nezbytné pro úpravu. Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také
zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek,
hraček, krmiva, volání na psa apod.).
Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci, na nichž byl
proveden chirurgický zákrok za účelem odstranění vady exteriéru či nedostatků. Prodej štěňat na výstavě je
zakázán.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k úhradě nákladů výstavy.
Podáním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním svojí adresy v katalogu. Vystavovatel svým podpisem
přihlášky stvrzuje, že je spolu/majitelem přihlášeného psa a v případě pochybností organizátora toto na
vyzvání prokáže předložením dokladů kdykoliv před výstavou anebo v jejím průběhu. Dále se zavazuje
dodržovat výstavní řád ČMKU, tyto propozice a dbát pokynů pořadatelů.

Hlavní cena výstavního víkendu 2019
Týdenní zájezd pro dvě osoby do Chorvatska
na ostrov CRES v roce 2019.
O tuto cenu soutěží psi, kteří získali v sobotu nebo v neděli tituly:
BIS Baby
BIS Puppy
BIS Junior
BIS Veterán
BIS Pracovní třída
BIS Čestná třída
BIS – vítěz sobotní výstavy
BIS – vítěz nedělní výstavy

Podmínkou účasti v soutěži o hlavní cenu je
členství majitele psa v KCHH a přihláška psa na obě výstavy!!!

Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení
výstavních předpisů a propozic.
Protest musí být podán písemně protestní komisi, současně se složením jistiny 1 500,- Kč, do skončení posuzování.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Jmenné složení protestní komice bude uvedeno v katalogu výstavy.

Přihlášky
Vyplněné přihlášky s dokladem o zaplacení zasílejte na adresu:
Karel Čáp
Kampelíkova 519
Hradec Králové 4
500 04
E-mail: karel.cap@seznam.cz
K přihlášce přidávejte oboustrannou kopii průkazu původu. Bez této přílohy nebude přihláška
akceptována.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno písemně nebo zasláním e-mailu cca týden před výstavou. Výstavní výbor
může odmítnout přijetí přihlášky, pokud neodpovídá výstavním předpisům. Pokud přihláška nebude
obsahovat všechny požadované údaje (kopie dokumentů opravňujících k zařazení do třídy pracovní či
vítězů), nebo údaje nebudou odpovídat zařazení do příslušné třídy, bude pes zařazen do třídy otevřené.

Výstavní poplatky
Výstavní poplatky v plné výši plaťte složenkou typu A, nebo převodem z účtu.
Číslo účtu: 195 133 961 / 0300
Adresa majitele účtu: Klub chovatelů honičů z.s., Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice.
Variabilní symbol

Speciální výstava (sobota) = 4 a číslo Vašeho mobilního telefonu.
Klubová výstava (neděle) = 2 a číslo Vašeho mobilního telefonu.
Obě výstavy (sobota a neděle) = 6 a číslo Vašeho mobilního telefonu.
Doplatek za změnu třídy (mezi uzávěrkami) = 8 a číslo Vašeho mobilního telefonu.
Např.: 4603604605 – sobotní výstava + číslo MT 603 604 605

Výstavní poplatek musí být zaplacen před podáním přihlášky, kopii ústřižku složenky nebo bankovního příkazu
připojte k přihlášce, jinak přihlášky nebudou akceptovány!!!
Doplatek za změnu třídy (mezi uzávěrkami) musí být zaplacen do termínu 2. uzávěrky, jinak změna třídy nebude
akceptována!!!

Třída štěňat, dorostu, čestná
Za 1 psa včetně katalogu
Za 2 psy
Za 3 psy
Za 4 psy
Za 5 a více psů
Dítě a pes I. - III. kategorie
Nejhezčí pár psů
Nejlepší chovatelská skupina
Změna třídy (mezi uzávěrkami)

1. uzávěrka – 3.5.2019
Jedna výstava
Obě výstavy
350,- Kč
500,- Kč
700,- Kč
1 200,- Kč
1 250,- Kč
2 100,- Kč
1 700,- Kč
3 000,- Kč
2 050,- Kč
3 600,- Kč
2 300,- Kč
4 000,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
400,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
600,- Kč

2. uzávěrka – 17.5.2019
Jedna výstava
Obě výstavy
650,- Kč
1 000,- Kč
1 150,- Kč
2 100,- Kč
2 050,- Kč
3 800,- Kč
2 750,- Kč
5 100,- Kč
3 250,- Kč
6 000,- Kč
3 550,- Kč
6 500,- Kč
400,- Kč
700,- Kč
700,- Kč
1 100,- Kč
700,- Kč
1 100,- Kč

550, -Kč (za každého psa)

Mapa

TADY

https://goo.gl/maps/7qLqgLUtQXo

Ubytování
Autokempink, hotel, restaurace
ATC Knížecí Rybník 399
391 56 Tábor - Měšice
Telefon: +420 380 421 621
Mobil: +420 606 823 746
http://www.knizecirybnik.cz
Prožijte s námi pár dní před Evropskou výstavou, která se koná jenom o
pár dní později - 14. - 16. června 2019 v rakouském Welsu.
Do Welsu je to jenom 180 km a 2,5 hodiny jízdy.
Promo-video: https://youtu.be/XQj5pC1aUFc

