
                            NordCoursing club, z.s. 

 

IV.krajská výstava psů Louny 
Krajská výstava psů všech plemen (mimo NO a plemen níže uvedených klubů) 

Se zadáváním titulů Vítěz třídy, Krajský vítěz 

Klubové výstavy s CAC, bez klubových vítězů 
Klub chovatelů českých teriérů (český teriér)   

Klub pinčů ČR (německý pinč, opičí pinč, rakouský pinč, trpasličí pinč) 

Výstaviště Louny, Sady T.G.Masaryka 

Neděle 9.9.2018 

Přihlášky zasílejte: 

DogOffice - www.dogoffice.cz 

Přihlášky poštou : Helena Jeníková, V Pačátkách 51/12, 196 00 Praha 9 

Informace na:  www.vystavalouny.websnadno.cz 

Info e-mail: vystavapsu@vystavalouny.cz 

FB skupina: Krajská výstava psů Louny 

telefon: 721054058, 603917977 
I. Uzávěrka 12.8.2018 

II. Uzávěrka 19.8.2018 

III Uzávěrka 26.8.2018 – pouze prostřednictvím DogOffice 

Program: do 9 hod……………………….přejímka a registrace        

                 9.30 - 14.00   ............................posuzování   

                 14.30  .......................................soutěže, vyhlášení vítězů 

 
Třídy: Rozdělení do tříd dle výstavního řádu ČMKU 

Soutěže jsou společné pro Krajskou i klubové výstavy:   
Soutěž o divácky nejlepšího psa  

Nejlepší pár psů – pes a fena v majetku stejného majitele 

Nejlepší chovatelská skupina – minimálně 3 a maximálně 5 jedinců z vlastního chovu a 

různých spojení, minimálně od dvou otců nebo matek 

Nejlepší štěně pes – ze všech štěňat psů VN1 

Nejlepší štěně fena – ze všech štěňat fen VN1 

Nejlepší dorost pes – ze všech dorostů psů VN1 

Nejlepší dorost fena – ze všech dorostů fen VN1 

Nejlepší třídy čestné – ze všech psů a fen V1 dohromady  

Nejlepší veterán pes– z nejlepších veteránů psů    

Nejlepší veterán fena – z nejlepších veteránů fen          

Nejlepší mladý pes – z CAJC a vítězů třídy mladých 

Nejlepší mladá fena – z CAJC a vítězů třídy mladých 

Nejlepší dospělý pes – z nejlepšího dospělého psa a krajských vítězů psů 

Nejlepší dospělá fena – z nejlepší dospělé feny a krajských vítězů fen 

Vítěz Lounské výstavy – z vítězů soutěží nejlepší veterán pes, nejlepší veterán fena 

 nejlepší mladý pes, nejlepší  mladá fena, nejlepší dospělý pes, 

nejlepší dospělá fena 

Hlavní rozhodčí: Miroslav Václavík              . 
Navržení rozhodčí: Ing. Dana Juřicová, Branko Milenkovič (Srb), Parocí Pal (Srb), Andraš 

Polgar (Srb), Lucie Svobodová 

Změna rozhodčích vyhrazena v návaznosti na počet jedinců v jednotlivých plemenech 

přihlášených. 

Klub chovatelů českých teriérů – Ing. Dana Juřicová 

Klub pinčů ČR – Branko Milenkovič 

http://www.dogoffice.cz/
http://www.vystavalouny.websnadno.cz/
mailto:vystavapsu@vystavalouny.cz


         

Doklady k účasti na výstavě: 

 Průkaz původu 

 Pas nebo očkovací průkaz s platným očkováním 

 

Veterinární podmínky: 
•    Psi musí být klinicky zdraví 

•    Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního 

       zákona) nebo platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích   

       zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a  

       Rady 998/2003 ze dne  26.5.2003. 

•   Z výstavy jsou vyloučeni: feny háravé, kojící a ve druhé polovině březosti,  

     agresivní jedinci, jedinci s  chirurgickými zákroky k odstranění vady  

     exteriéru psa a jedinci s kupírovanýma  ušima. 
                        

Všeobecná ustanovení: 

Ke každé přihlášce připojte fotokopii průkazu původu psa tak, aby z ní bylo 

zřejmé jméno psa, číslo zápisu, jméno a adresa majitele, případně spolumajitelů, a 

jména rodičů psa. 
Výstava je pořádaná dle Výstavního řádu ČMKU a je přípustná psům a fenám 

zapsaných v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli v den výstavy požadovaného stáří 

pro zařazení do třídy 

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za 

úhyn nebo ztrátu psa.  

V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity 

k uhrazení nákladů k přípravě výstavy. 

Podáním přihlášky souhlasí vystavovatel se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.  

Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními 

výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy 

Nepřijaté přihlášky včas vrátíme, přihlášky došlé po uzávěrce nepřijímáme. 

Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakéhokoliv důvodu nemůže být důvodem 

k nároku na vrácení výstavního poplatku. 

Dřívějším odchodem ztrácí majitel psa nárok na věcnou cenu. 

Vstupní listy budou zasílané e-mailem týden před výstavou. 

Jména vystavovatelů budou zveřejněna na  www.vystavalouny.websnadno.cz 

 

Protesty: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních 

důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán 

písemně, současně se složením jistiny 900,-Kč. A to do skončení posuzování v kruzích. 

Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele. 

Inzerce v katalogu: 
Pro jednotlivce 1 x strana  A5 -  300,-Kč           1/2  strany  A5 -  200,-Kč 

Pro firmy               1 x strana  A5 -  500,-Kč           1/2  strany  A5 -  300,-Kč 

Inzeráty je nutné dodat do termínu I.uzávěrky na adresu pro přihlášky. 

http://www.vystavalouny.websnadno.cz/


 
PŘIHLÁŠKA LOUNY 9.9.2018 

IV. Krajská výstava psů všech plemen mimo NO, českých teriérů a 

plemen zastřešených Klubem pinčů ČR 

Klub chovatelů českých teriérů – klubová výstava s CAC, bez klub.vít.) 

Klub pinčů ČR – klubová výstava s CAC, bez klub.vít) 

 

UZÁVĚRKA:      I.12.8.2018          II. 19.8.2018      III. 26.8.2018 (jen DogOffice) 

Výstavní poplatky    I.uzávěrka   II.uzávěrka    III.uzávěrka  
Za prvního psa     450,-Kč              500,-Kč         550,-Kč 

Za dalšího psa        400,-Kč                 450.-Kč        500,-Kč 

Třída dorostu          200,-Kč                 250,-Kč        300,-Kč 

Třída štěňat            200,-Kč                 250,-Kč        300,-Kč 

Třída čestná, veteránů         200,-Kč                 250,-Kč              300,-Kč 

Soutěže      200,-Kč                 250,-Kč              300,-Kč 

Divácká soutěž     50,-Kč                   50,-Kč                50,-Kč 

 

Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v  

průkazu původu je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna  na druhé přihlášce, např.  

doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu 

 

PLEMENO……………………………………………………………..*PES             * FENA 
*Druh srsti:             krátká           dlouhá           hrubá   

 *Varieta:             bez srsti    osrstěná 

*Velikost            velký         střední        malý     standard      trpasličí  králičí  toy 

*Váhová kategorie pro plemena Papillon a Phaléne    do 2,5kg   -   nad 2,5kg 

*Výstavní třídy:  

štěňat dorostu mladých mezitřída otevřená vítězů Čestná veteránů 

4-6 m. 6-9 m. 9-18 m. 15-24 m. od 15 m. od 15 m. od 15 m. od 8 let 

Třída pracovní  - přiložit opravňující kopii certifikátu           

Třída vítězů      - přiložit opravňující kopii titulu  

Třída čestná      - přiložit opravňující kopii titulu CH, ICH 

 

Jméno a CHS psa……………………………………………………………… 

 

Číslo zápisu……………………….…………………dat.nar………………….. 

 

Otec…………………………………………………………………………..….. 

 

Matka………………………………………………………………………….… 

 

Chovatel…………………………………………………………………….…… 

 

Majitel……………………………………………………………………….….. 

 

Ulice……………………………………..Číslo…………………………….…... 

 

Místo……………………………………..PSČ…………………………….…… 
 

E-mail:………………………………………..Telefon:……………………….…. 
* vhodné zakroužkujte, vyplňte čitelně (hůlkovým písmem, počítačem                                                                     

K přihlášce připojte oboustrannou kopii PP a  

doklady opravňující účast ve třídě pracovní, vítězů a čestné                      



 

SOUTĚŽE 

 
Nejlepší pár psů – plemeno…………………............………………………….. 

Jména psů………………………………………………………………………… 

Nejlepší chovatelská skupina- název................................................................... 

Jméno majitele……………………………………………………………………. 

Soutěž o divácky nejlepšího psa – plemeno a jméno psa 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Prohlašuji, že jsou mi známá ustanovení propozic, a že se jim podrobuji. 

Souhlasím s uveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy, povýstavním 

katalogu, s pořizováním fotografií na výstavě a uveřejnění jména na webu výstavy.  

 

 

Datum………………….                                          …………………………… 

                                                                                            Podpis majitele 

 

Přihlášky: 

Elektronicky: DogOffice www.dogoffice.cz 

Poštou.: Helena Jeníková, V Pačátkách 51/12, 196 00 Praha 9 

Telefon: 721054058, 603917977 

Info e-mail: vystavapsu@vystavalouny.cz 
 

Výstavní poplatky převodem/složenkou na účet – 
2200143523/2010 

NordCoursing club z.s. 

V Pačátkách 51/12, 196 00 Praha 9 

 

Variabilní symbol: PLATNÉ TELEFONNÍ ČÍSLO 

Zpráva pro příjemce: LOUNY A JMÉNO VYSTAVOVATELE 
 

 
 

Přiložte doklad o zaplacení!  

 
(Bez dokladu nebude přihláška přijata)          
 


