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Se zadáváním: CAJC, CAC ČR, res. CAC, BOB, BOS, BOJ, BOV, Vítěz Speciální výstavy 2018 
a Čekatel „Šampion IHF“ 

 

Datum: 15. 9. 2018 

Místo: areál Hvězda, KK Bedea Kroměříž – Kotojedy.  

(V případě nepříznivého počasí se bude výstava konat v kryté hale v tomto areálu.) 

Upozornění: Parkování je možné POUZE na majitelem areálu vyznačených místech, 

parkování je majitelem areálu zpoplatněno a bude majitelem areálu vybíráno na místě.  

 

Rozhodčí: pan Martin Slezák (ČR), pan Stefan Damer (D) 

 
Program:  07.30–08.30  přejímka psů  
  09.00–14.00   posuzování psů 
  14.00–16.00       soutěže  

               16.00–               dekorování vítězů 

 

Uzávěrka přihlášek:  I. termín uzávěrky         15. 8. 2018            

                                II. termín uzávěrky        31. 8. 2018            

 

Tituly 

CAJC, CAC ČR, res. CAC, Nejlepší mladý – BOJ, Nejlepší veterán – BOV, Nejlepší z opačného 
pohlaví - BOS, Vítěz plemene – BOB, Vítěz Speciální výstavy 2018, čekatel „Šampion IHF“.  

Udělení titulu není nárokové. 

 

Vítěz plemene (BOB) 

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 (Klubový vítěz). Titul 
může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. 
 

Vítěz Speciální výstavy 2018 (pes a fena) 

Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1 – CAC z mezitřídy, třídy otevřené, 
pracovní a vítězů. 

 
Čekatel šampiona IHF (pes a fena) 

Do soutěže nastupují všichni jedinci ze třídy dospělých ( mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů), 
kteří získali známku V1 - psi i feny a dále nastupují jedinci, kteří získali ve třídě veteránů 
známku V1 (pes i fena). Majitel psa musí být členem klubu, který je v IHF - členství prokazuje 
v den konání výstavy. 
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Nejlepší z opačného pohlaví – Best of Opposite Sex (BOS) 

Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z 
třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena 
(Klubový vítěz) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB. 
 

Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ) 

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců 

plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. 

 

Nejlepší veterán – Best of veterans (BOV) 

Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen 

posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1. Titul může být 

zadáván jen na výstavách se zadáváním CAC. 

Soutěže 

Nejlepší pár psů 

Pro psa a fenu jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho 
majitele. 

Nejlepší chovatelská skupina 

Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců pocházejících 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. 

Nejlepší plemeník  

Do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. 
Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální 
konkurenci.  

Třídy 

Štěňat pro psy a feny ve věku 4–6 měsíců 

Dorostu pro psy a feny ve věku 6–9 měsíců 

Mladých pro psy a feny ve věku 9–18 měsíců 

Mezitřída pro psy a feny ve věku 15–24 měsíců 

Otevřená pro psy a feny ve věku 15 a více měsíců 

Pracovní pro psy a feny ve věku 15 a více měsíců se složenou zkouškou z výkonu 

Vítězů s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze 
a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být 
získány v konkurenci dospělých 

Veteránů pro psy a feny od 8 let 

Čestná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna 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 

Rozhodující je věk v den výstavy! Ke každé přihlášce připojte kopii PP – platí pro všechny psy 
přihlášené na výstavu a certifikát o zkouškách nebo kopii šampionátu při zařazování psa do 
třídy pracovní, vítězů nebo čestné. 
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Doklady k účasti na výstavě 

 průkaz původu psa plemenné knihy uznávané FCI 

 vstupní list (bude odeslán nejpozději 10 dní před výstavou, majitelům, kteří uvedou 
v přihlášce emailovou adresu, bude zaslán na tuto adresu). V případě, že Vám do 7 dnů 
před výstavou nebude vstupní list doručen, kontaktujte neprodleně výstavního 
referenta! 

 očkovací průkaz nebo mezinárodní očkovací průkaz 

 

Výstavní poplatky 

pronájem prodejní plochy: 500,- Kč/stánek 
inzerce v katalogu:    300,- Kč (1/2 A5), 500,- Kč (A5) 
 

Pro platby zahraničních vystavovatelů prováděných v EUR platí výše uvedené výstavní 
poplatky v EUR, po domluvě s výstavním referentem lze platit výstavní poplatek hotově v Kč 
v den výstavy. 

 

Poplatky můžete uhradit 

 převodem na účet číslo: 2200611833/2010 

 vkladem na pobočce FIO BANKY na účet číslo: 2200611833/2010  

 složenkou typu „A“ platba na účet. Složenky typu C nepřijímáme. 

 I. uzávěrka II. uzávěrka 

Člen HwK 
 (s platným členstvím ke 

dni I. Uzávěrky) 

Nečlen HwK Člen HwK 
(s platným členstvím ke 

dni II. uzávěrky)  

Nečlen HwK 

za prvního psa - 
třída mladých, 

mezitřída, 
otevřená, pracovní, 

vítězů  

650,- Kč/28 EUR 

 

850,-Kč/36 EUR 

 

 

750,-Kč/32 EUR 

 

 

950,-Kč/40 EUR 

 

za dalšího psa – 
třída mladých, 

mezitřída, 
otevřená, pracovní, 

vítězů  

550,- Kč/24 EUR 

 

750,- Kč/32 EUR 

 

600,-Kč/26 EUR 

 

800,-Kč/34 EUR 

 

třída štěňat, 
dorostu, čestná, 
třída veteránů 

200,- Kč/10 EUR 

 

300,- Kč/14 EUR 

 

300,-Kč/14 EUR 

 

400,-Kč/18 EUR 

 

soutěže 200,- Kč/10 EUR 

 

300,-Kč/14 EUR 

 

 

300,-Kč/14 EUR 

 

 

400,-Kč/18 EUR 

 

přihlášky do 
soutěží v den 

výstavy 

400,- Kč/18 EUR /500,- Kč/22 EUR 
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Jako variabilní symbol uveďte TETOVACÍ ČÍSLO přihlašovaného psa, (čtyřmístné číslo 
z přední strany PP, označené jako Tetovací číslo, které je uvedeno také za znaky 
CMKU/HW v Čísle zápisu) 

 

Jako specifický symbol uveďte následující rozlišení platby:  

11 = platba za prvního psa vč. katalogu 

12 = platba za druhého a dalšího psa 

13 = poplatek za soutěže 

Do poznámky uveďte jméno vystavovatele a jméno psa 

 
Zaplacené výstavní poplatky se po ukončené 2. uzávěrce (31. 8. 2018) při následné 
neúčasti na výstavě z jakéhokoliv důvodu nevrací!  
Hárající feny jsou z výstavy dle Výstavního řádu vyloučeny! 

Přihlášky 

 On-line na adrese www.hovawart.cz 

 na e-mail: vystavy@hovawart.cz 

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum doručení přihlášky na    
e-mail vystavy@hovawart.cz nebo datum vložení elektronické přihlášky. Bez dokladu 
o zaplacení nebude přihláška přijata. 

 

V případě využití elektronického formuláře vyplňte prohlášení a uveďte variabilní a specifický 
symbol tak, aby bylo možno vaši platbu identifikovat. Pokud vaše platba nebude připsána na 
účet pořadatele výstavy do 7 dnů od ode dne vyplnění elektronické přihlášky, nebude 
přihláška akceptována! Na vámi uvedenou e-mailovou adresu bude odeslána pro kontrolu 
kopie vaší elektronické přihlášky. 

Veterinární podmínky 

Psi pocházející z ČR musí být vybaveni očkovacím průkazem, nebo pasem pro malá zvířata. Psi 
z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 
parlamentu a Rady. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psi ze zahraničí musí být vybaveni 
platným pasem – PET PASSPORT. 

Musí být dodržována ustanovení zák. ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve 
znění platných předpisů v celém rozsahu. 

Všeobecná ustanovení 

Výstava je přístupná všem psům a fenám plemene hovawart, kteří dosáhli v den konání 
výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní jedinci musí být zapsáni 
v české plemenné knize. Výstava se řídí platným výstavním řádem ČMKU. 

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn 
nebo ztrátu psa. Veškeré škody způsobené psem hradí poškozenému majitel psa. 
Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Z výstavy se 
vylučují háravé feny, feny v druhé polovině březosti, kojící feny, jedinci s operativním nebo 
jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. 
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Majitelé psů jsou povinni udržovat čistotu a je zakázáno poškozovat areál. V případě, že by se 
výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů spojených 
s přípravou výstavy. 

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI 
a výstavního řádu ČMKU, Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro 
hodnocení exteriérů psů Českomoravské kynologické unie.  
Vystavovatel je povinen uhradit vstupné i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní.  
Prodej štěňat na výstavě je zakázán (vstup mají štěňata, která jsou řádně přihlášena na 
výstavu). 

Protesty 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů 
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se 
složením jistiny 1300,-Kč (ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku 
výstavy), pouze v průběhu výstavy (tj. do 14 hod). Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve 
prospěch pořadatele výstavy.  

 

Změna propozic vyhrazena. 


