
 

Vážení a milí přátelé, 
dovolujeme si Vás pozvat na  

                                     

OBLASTNÍ VÝSTAVU NĚMECKÝCH OVČÁKŮ, 

PSŮ PLEMEN  ZAŘAZENÝCH DO ČKS, ČMKU a 

KLUBOVOU VÝSTAVU ČESKOSLOVENSKÝCH 

VLČÁKŮ. 

 

Tato se uskuteční dne  6.4.2015 

(Velikonoční pondělí) na fotbalovém stadionu 

v Hořovicích 

 

  Třídy -  ostatní plemena 
 

  Štěňata           od 4 do 6 měsíců 

 Dorost  od 6 do 9 měsíců 

 Mladých od 9 do 18 měsíců 

 Mezitřída od 15 do 24 měsíců 

 Otevřená od 15 měsíců 

 Pracovní od 15 měsíců s podmínkou 

zkoušky z výkonu s doloženým certifikátem 

 Vítězů  od 15 měsíců s přiznaným 

titulem mezinárodní a národní šampión, 

národní a klubový vítěz,     

 Veteránů od 8 let 

 

 

   Třídy - Německý ovčák – NO dlouhosrstý 
 Dorostu od 6 do 12 měsíců 

 Mladých od 12 do 18 měsíců (střelba) 

 Dospívající od 18 do 24 měsíců 

s podmínkou rtg. DKK (zapsaných v PP) 

 Pracovní od 24 měsíců s podmínkou 

zkoušky z výkonu 

                 rtg. DKK   (zapsaných v PP) 

 Veteránů od 8 let 

 

 

 

 

Program výstavy: 
 7.00 – 8.30 přejímka psů 

 9.00 zahájení výstavy 

      ●    9.15 – posuzování v kruzích 

 

 Přihlášky: 
Přihlášení jedinci musí dovršit v den konání výstavy 

věk pro danou třídu! 

K přihlášce je nutno doložit: 

fotokopii průkazu původu, dokladu o zaplacení 

výstavního poplatku, potvrzení o vykonané 

zkoušce, nebo certifikátu opravňující k zařazení do 

třídy. 

 

PŘIHLÁŠKY BEZ DOKLADU O ZAPLACENÍ 

VÝSTAVNÍHO POPLATKU NEBUDOU 

PŘIJATY!!! 

                      

 

   Uzávěrka: 

         18.3.2015!!! 

 

 
PŘIHLÁŠKY DOŠLÉ PO UZÁVĚRCE A DODATKY          

N E B U D O U  PŘIJÍMÁNY!!! 

 

     Přijetí psa na výstavu nebude potvrzováno !!!        

 

 

Doklady k účasti na výstavě: 
 Průkaz původu – originál 

 Očkovací průkaz – platné očkování 

 Potvrzení o zaplacení výstavního poplatku. 

 

 

 

 

 

           Výstavní poplatky: 
Oblastní výstava: 

 Za prvního psa……..300Kč 

 Každý další pes…….200Kč 

 Veteráni…………….150Kč 

 Dorost………………200Kč 

 Štěňata………………150Kč. 

 

 

 

Inzerce v katalogu: 
 1 strana A5………….250Kč 

 ½ strany A5...………150Kč 

 ¼ strany  A5………..100Kč 

 

           Přihlášky  přijímá: 

 

                     Hana Brejníková  

                     Drozdov 200 

       267 61   Cerhovice 

      

                    Tel. 776 683 801 

 

Přihlášky  ke stažení na stránkách ZKO 

 

                    www.zkohorovice.cz  

 

 

Platbu zasílejte složenkou, 

 nebo převodem NA ÚČET: 2700397132/2010 

(jako variabilní symbol uveďte  303132  do 

zprávy  pro příjemce, svoje jméno                      

a vystavované plemeno. 

 

 

 

 

 

http://www.zkohorovice.cz/


 

Protesty: 
 

Protest proti verdiktu rozhodčího není 

přípustný!!! Protesty lze podat pouze s jistinou 

500Kč.  

Musí být podán písemně a do konce výstavy. 

Protestovat lze pouze  při porušení propozic a 

výstavního řádu ČMKU a KNO! 

 

                Všeobecná ustanovení: 

Výstava je organizována dle platného výstavního 

řádu ČMKU a KNO. 

Výstava je přístupná psům a fenám FCI. 

Importovaní jedinci v majetku českých 

vystavovatelů musí být zapsáni v českých 

plemenných knihách. 

 
NEÚČAST  VYSTAVOVATELE NA VÝSTAVĚ , NENÍ 

DŮVODEM K NAVRÁCENÍ VÝSTAVNÍHO POPLATKU!!! 

 

 

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poranění či úhyn 

psa, ani za škody způsobené vystavovatelem nebo 

psem!!! 

Volné pobíhání psů je zakázáno! 

Z výstavy se VYLUČUJÍ  háravé feny, feny ve 

vyšším stupni březosti, psi s kupírovanýma ušima    

( viz. Zákon na ochranu zvířat č.246/1992 a č. 

77/2004 Sb.) Na základě reglementu FCI se 

nedovoluje úprava exteriéru zejména vyvazování 

psů, používání posypových pudrů, lakování a 

tónování srsti. 

 

 

V případě že se výstava neuskuteční z objektivních 

příčin či zásahu vyšší moci, 

budou výstavní poplatky použity na uhrazení 

nákladů spojených s její přípravou. 

 

 

 

 

              Vystavovaná plemena psů: 
Anglický mastif 

Australský ovčák 

Belgický ovčák –         groenendael, laekenois, 

                          malinois,tervueren 

Bernský salašnický Pes 

Border kolie 

Bostonský terier 

Boxer 

Cairn Terier 

Čivava 

Dobrman 

Hovawart 

Chodský pes 

Jack Russell teriér 

Knírač  - - - - - - -           velký, střední, malý 

Kolie 

Labrador retriever 

Německý ovčák 

Pudl - - - - - - - - -  - -    velký, střední, malý 

Rotwajler 

Sheltie 

Yorkšírský teriér 

Zlatý retriever 

 

            Delegovaní rozhodčí: 

 

Ing.  Karel Strouhal  ČR   Německý ovčák 

Ing.   Leoš Jančík  ČR       ostatní plemena 

 
 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní kynologická 

organizace č.241 

Hořovice 

 

Vás srdečně zve  

na 
 

OBLASTNÍ VÝSTAVU 

NĚMECKÝCH OVČÁKŮ 
 

Oblastní výstavu psů plemen 

zařazených v ČKS a ČMKU 

                        
                         a 

Klubovou výstavu ČsV 

se zadáním titulu CAC 

 
Která se koná dne 6.4. 2015 

v Hořovicích na fotbalovém 

stadionu. 
 


