
Klub n ěmeckého křepeláka Vás zve na 

XI. SAMOSTATNOU KLUBOVOU VÝSTAVU , 

která se koná v sobotu 1. června 2019 
Heřmanův Městec – autokempink Konopáč 

 
Program:  8.00 -   9.00 hod.  přejímka psů 

9.00 -   9.30 hod.  zahájení výstavy 
9.30 - 13.00 hod.  posuzování v kruzích 

                  13.00 - 15.00 hod.  soutěže, přehlídka vítězů 
 

Rozhodčí - delegace:  Pavel Šulcek – psi 
    MVDr. Josef Nosek – feny 
 

Přihlášky zasílejte na adresu:  Dana Hájková 
Poleň - Mlýnec 16 
339 01 Klatovy 
e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz 

 

Uzávěrka:    20. května 2019 
 

Výstavní poplatky:       za psa včetně katalogu                           350 Kč 
za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů           100 Kč 
poplatek za účast v některé soutěži             100 Kč 

Výstavní poplatek plaťte složenkou typu A na klubový účet 19-2091920257 / 0100 
s názvem Klub německého křepeláka u KB Jirkov, variabilní symbol 772019. 
 

Třídy: třída štěňat   4 - 6 měsíců 
třída dorostu  6 - 9 měsíců 
třída mladých  9-18 měsíců 
mezitřída   15-24 měsíců 
třída otevřená  od 15 měsíců 
třída pracovní*  od 15 měsíců 
třída vítězů*  od 15 měsíců (pro psy a feny s titulem Klubový nebo 

Národní vítěz, národní nebo mezinárodní šampion, VSV) 
třída veteránů  od 8 let 

*  k přihlášce je nutno přiložit certifikát o vykonané zkoušce (vydává ČMKJ, Lešanská 
1176/2a,  14100 Praha 4 - Chodov) či fotokopii dokladu o získaném titulu. Bez těchto 
příloh bude pes zařazen do třídy otevřené! 

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.  
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran 
průkazu původu hlášeného jedince a kopie dokladu o zaplacení výstavního poplatku. 
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:   CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz, Vítěz plemene (BOB), Nejlepší 
opačného pohlaví (BOS), Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší mladý 
plemene (BOJ), Nejlepší veterán (BOV) 

Soutěže: Nejkrásnější pár psů – pro psa a fenu stejného plemene posouzené na výstavě 
v majetku jednoho majitele 
Nejlepší chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince (max. 5 jedinců) stejného 
plemene posouzené na výstavě pocházející ze stejné chovatelské stanice nejméně 
od dvou různých otců či matek 
Nejlepší skupina odchovů – do této soutěže nastupuje rodič s nejméně 5 
potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. 
Rodič odchovu nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci ani 
nemusí být přítomen. 

Přihlášky do soutěží se přijímají v den výstavy ve výstavní kanceláři do 12 hodin. 

Veterinární předpisy: 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. 

Protesty: protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný, protest z formálních důvodů 
(porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Musí být podán písemně v průběhu 
výstavy spolu se složením jistiny ve výši 700 Kč. Je projednáván komisí složenou z hlavního 
rozhodčího, ředitele výstavy, jednoho z rozhodčího a za účasti osoby, která protest podala. 
Nebude-li protest uznán komisí za odůvodněný, složená jistina propadá ve prospěch 
pořadatele. 

Všeobecná ustanovení: 
• Výstava se koná dle platného Výstavního řádu ČMKU a Řádu ochrany zvířat při veřejném 

vystoupení nebo svodu psů (ČMKU) 
• Přijaté přihlášky budou v týdnu před výstavou písemně či elektronicky potvrzeny. 
• Pokud se výstava z nepředvídatelných příčin neuskuteční, poplatky budou použity na 

úhradu výloh spojených s jejím uspořádáním. 
• Výstava je přístupná všem německým křepelákům zapsaným v plemenných knihách FCI, 

jež dosáhli v den před výstavou věku minimálně 4 měsíce.  
• Vystavovatel odpovídá za všechny škody, které jeho pes způsobí. 
• Vystavovatel (majitel) souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu 
• Pořadatel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout úhynem či ztrátou psa. 
• Z účasti na výstavě jsou vyloučení 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, psi s 
kupírovanýma ušima. 

• 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. Porušení 
tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. 

• Prodej psů a štěňat na výstavě je zakázán! 
• Pořadatel si vyhrazuje právo změny v delegaci rozhodčích. 

Občerstvení i parkování bude zajištěno po celý den v místě konání výstavy.  

Ubytování je možno objednat v areálu – tel. 469 695 117, 602 371 768, www.konopac-hm.cz 


