Doklady nezbytné pro účast na výstavě:
-

průkaz původu psa, případně výkonnostní knížka
očkovací průkaz (musí obsahovat očkování proti vzteklině, psince a
parvoviróze. Očkování musí být provedeno nejméně 1 měsíc a nejvíce 1 rok
před konáním výstavy.)
členský průkaz KCHK, případně potvrzení o zaplacení příspěvků na příslušný
kalendářní rok (platí pro členy KCHK )

Výstavní poplatky:

člen KCHK

za prvního psa
za každého dalšího
třída štěňat, dorostu
čestná
veteránů
dítě a pes

400,- Kč
300,- Kč
100.- Kč
200,- Kč
100,- Kč
200,- Kč

Nečlenové KCHK platí dvojnásobek uvedených částek. Výstavní
poplatky uhraďte pouze na číslo účtu: 670100 - 2208661448/
6210, variabilní symbol - 12016.
Soutěž dítě a pes: variabilní symbol - 22016.
Inzerce:

Do katalogu je možné umístit inzeráty formátu A5 nebo A6. Inzeráty zasílejte na
e-mail: dikon@seznam.cz a zaplaťte na č. účtu do uzávěrky (20. 5. 2015).
Variabilní symbol – 32016.
Formát
chovatelský
inzerát
podnikatelský
inzerát

Informace:

A5
300,- Kč

A6
200,- Kč

500,- Kč

300,- Kč

Ing. Magda Ludíková
Hornická 52
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: 603369621
e-mail: dikon@seznam.cz

Místo konání Oblastní klubové výstavy kníračů:
Cvičiště Kynologického klubu Frýdlant nad Ostravicí.

Popis cesty:

vlakem:
před nádražím odbočit doprava, pokračovat asi 200m, na hlavní
ulici opět doprava, přes železniční přejezd. Na první odbočce opět vpravo
přes další koleje a asi po 100m je cvičiště.
autem:
směr od Frýdku-Místku - z dálnice sjet na Frýdlant, projet hlavní
ulicí až k železničnímu přejezdu a pak dále vpravo jako pěší

Klub chovatelů kníračů a Beskydská pobočka
pořádají dne
8. 10. 2016

Oblastní klubovou výstavu kníračů
na kynologickém cvičišti ve Frýdlantu nad Ostravicí

se zadáváním titulů Vítěz třídy, Oblastní vítěz, ČKŠ, Res.
ČKŠ, ČKŠ-J, ČKŠ-V.

Uzávěrka přihlášek 15. září 2016

Čitelně vyplněné přihlášky s požadovanými kopiemi a nalepenou
kopií posledního dílu složenky nebo potvrzením o převodu
z bankovního účtu zašlete na kontaktní adresu:

Ing. Magda Ludíková, Hornická 52, 702 00 OstravaMoravská Ostrava

Přihlášky a ostatní náležitosti posílejte pouze poštou!

Program:

štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní
vítězů

4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 - 24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců

Rozdělení do tříd:

čestná
veteránů

od 15 měsíců
od 8 let

08.00 08.45
08.45 –
09.00
09.00 12.30
12.30 13.00

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování
finálové soutěže
a přehlídka vítězů

Podmínky pro zařazení do 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!
Třída štěňat a dorostu
klasifikuje se známkou velmi nadějná a nadějná a
určuje se pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul
Vítěz třídy
Třída mladých
pro jedince od 9 do 18 měsíců a stejně jako ve třídách
dospělých a veteránů se stanovuje
pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá
Mezitřída
pro jedince od 15 do 24 měsíců věku bez ohledu na získané
tituly a zkoušky
Třída otevřená
pro jedince od 15 měsíců věku bez ohledu na získané tituly
a zkoušky
Třída pracovní
pro jedince od 15 měsíců se zkouškou, doložit kopií
„ malého certifikátu“,
u VK „velkého certifikátu“
pro MK: ZMMP, ZMP 1, ZMP 2, ZPU 2
pro SK, VK : ZM - pouze pro SK, ZVV1, IPO 1, SchH 1, ZPU 2
(dle schváleného seznamu)
Třída vítězů
pro jedince, kteří mají některý z titulů: Mezinárodní, Národní
nebo Klubový šampion, Evropský nebo Světový vítěz,
Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz celostátní speciální
výstavy. Tituly musí být získány v členských státech
připojených k FCI. Je nutné k přihlášce doložit kopie titulů.
Třída čestná
pro jedince od 15 měsíců se získanými tituly –

viz třída vítězů,
Třída veteránů

bez nároku na získání zadávaných titulů

od 8 let

Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných
FCI, kteří dosáhli v den konání výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Pro zařazení do třídy pracovní přiložte k přihlášce fotokopii „malého certifikátu“,

případně „velkého certifikátu“ o získané zkoušce, pro zařazení do třídy vítězů
přiložte fotokopii dokladu o uděleném titulu. Pokud nebudou přiloženy kopie
dokladů o získání požadovaných titulů nebo o zkoušce, bude jedinec zařazen do
třídy otevřené. Vystavovaní jedinci mohou být zařazeni pouze do jedné třídy. Pro
zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky
musí být splněny v den podání přihlášky.

Tituly:

Vítěz třídy
- zadává se psům a fenám zvlášť ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní,
vítězů a veteránů oceněných známkou „výborný 1“.
Čekatelství titulu Klubový šampion – ČKŠ
- může být udělen psům a fenám zvlášť v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a
vítězů oceněným známkou „výborný 1“.
Res. ČKŠ
- může být udělen psům a fenám zvlášť v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a
vítězů oceněný známkou „výborný 2“.
ČKŠ – J
- může být udělen psům a fenám zvlášť ve třídě mladých oceněným známkou
„výborný1“.
ČKŠ – V
- může být udělen psům a fenám zvlášť ve třídě veteránů oceněným známkou
„výborný1“.
Oblastní vítěz
- může být udělen psovi a feně z konkurence jedinců stejného barevného a
velikostního rázu s oceněním Vítěz třídy ze tříd otevřené, mezitřídy, pracovní a
vítězů.

Finálové soutěže:

Dítě a pes
- pro děti starší 3 let a mladší 9 let
Nejhezčí štěně
- soutěží dohromady psi a feny všech velikostních a barevných rázů, kteří získali
ocenění „velmi nadějný 1“
Nejhezčí dorost
- soutěží dohromady psi a feny všech velikostních a barevných rázů, kteří získali
ocenění „velmi nadějný 1“
Nejhezčí mladý pes
- soutěží psi a feny se zadaným titulem Vítěz třídy mladých, bez ohledu na
velikostní a barevný ráz
Nejhezčí veterán výstavy
- soutěží psi a feny, Vítězové třídy veteránů všech barevných a velikostních rázů
společně
Nejhezčí knírač malý, střední, velký
- soutěží psi a feny s uděleným titulem Oblastní vítěz dle velikostních rázů bez
ohledu na barvu
Nejhezčí knírač Oblastní klubové výstavy

- soutěží nejhezčí knírač malý, střední a velký.
Všechny tituly je možné zadat bez ohledu na počet předvedených jedinců
v jednotlivých třídách, pokud kvalita jedince odpovídá požadavkům na zadání
titulu. O udělení titulu rozhodují rozhodčí a jejich udělení není nárokové.

Ocenění:

Majitel každého posouzeného psa obdrží originál posudku a diplom. Věcnou cenu
obdrží vítězové finálových soutěží. Vystavovatel, který opustí výstavu před
ukončením finálových soutěží, ztrácí nárok na věcnou cenu za získané ocenění.
Zapsání výstavního ocenění do průkazu původu je ponecháno na vůli
vystavovatele. Požadavek na zapsání ocenění však musí být uplatněn v průběhu
výstavy.

Rozhodčí:
Ing. Danuše Kotalová - výstavní výbor si vyhrazuje možnost změny
Podmínky pro vystavování:

Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny plemene knírač všech velikostních a
barevných rázů s platným průkazem původu, kteří dosáhli v den konání výstavy
předepsaného věku. Přihláškou se vystavovatel zavazuje k dodržování těchto
propozic, platného výstavního řádu ČMKU a pokynů výstavního výboru. Současně
s přihláškou je nutno zaslat kopii průkazu původu.
Pořadatel neručí za případné škody vystavovatele nebo úhyn psa. Je zakázáno
volné pobíhání psů po výstavním areálu a prodej štěňat. Vystavovatel ručí za
všechny škody způsobené jeho psem.
V případě, že by se výstava nekonala z veterinárních příčin nebo z jiných
objektivních důvodů, budou vystavovatelé včas upozorněni a výstavní poplatky
budou použity ke krytí vzniklých nákladů.
Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti a
základní úprava spojená s vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.

Z výstavy jsou vyloučeni:

psi dle článku 12 Výstavního řádu ČMKU a to zejména:

- 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, podezřelí z nemoci, po úrazu, feny ve 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

Protest:

Protestovat lze pouze z důvodu nedodržení výstavního řádu a propozic. Protest
musí být podán písemně současně se složením jistiny 800,- Kč pouze v průběhu
výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele. Protest
proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný.

