X. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ
všech plemen mimo NO
KLUBOVÁ VÝSTAVA – Klub chovatelů českých teriérů
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA – Fila Brasileiro Club

25.9.2022
LOUNY

SPONZOŘI VÝSTAVY

www.diamantexpo.cz

Výroba obojků, vodítek,
háčkované a šité výrobky
na zakázku
FB: Heliska – zakázková výroba
Heliska.info@centrum.cz

Vážení vystavovatelé, návštěvníci a příznivci kynologie,
vítáme Vás na X. Krajské výstavě psů, Klubové výstavě českých teriérů a Speciální výstavě
brazilských fil, zde na Výstavišti v Lounech a přejeme Vám pohodu, dobrou náladu, přívětivé
počasí, mnoho pěkných zážitků, příjemných překvapení a radost z úspěchů.
Děkujeme sponzorům za všechny dárky, městu Louny a zejména společnosti Diamantexpo,
pořadateli výstavy Člověk v přírodě za možnost uspořádat již X. Krajskou výstavu psů ve
společném termínu v příjemném prostředí. Tematické zaměření výstavy Člověk v přírodě jistě
není žádnému z vystavovatelů krajské výstavy cizí - Chovatelství drobného zvířectva a potřeby
pro chovatele, Kynologické kluby, Rybářství, potřeby pro rybáře, Včelařství, Myslivectví,
Akvaristika, teraristika, Zoologické zahrady, Zájmové svazy a spolky, Rostlinná a živočišná
výroba, Potravinářská výroba, Zemědělská výroba nebo Ochrana životního prostředí.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci této výstavy.
Pro výstavu platí Výstavní řád ČMKU
Ředitel výstavy: Helena Jeníková

Informace pro vystavovatele
Výstavní čísla si vyzvedněte v kruhu, kde se bude posuzovat vaše plemeno.
Zápis do PP od 10:00 do 13:30 hodin ve výstavní kanceláři Krajské výstavy psů
Zadávané tituly pro Krajskou výstavu : Vítěz třídy, Krajský vítěz
Zadávané tituly pro Klubovou výstavu: CAJC, CAC, r. CAC, Nejlepší dospělý jedinec pes i
fena, BOJ, BOV, BOS, BOV.
Zadávané tituly pro Speciální výstavu: CAJC, CAC, r. CAC, Vítěz Speciální výstavy
mladých, Vítěz Speciální výstavy, Vítěz speciální výstavy veteránů (pes I fena), BOJ, BOV,
BOS, BOB
Udělení titulů není nárokové. Zápis do PP psa/feny není povinný. Každý posouzený pes i fena
obdrží výstavní posudek a diplom
Ceny vystavujícím na Krajské výstavě budou předávány při zápisu do PP nebo po
předložení výstavního posudku.
Ceny vystavujícím na Klubové a Speciální výstavě budou předávány v kruzích.
Uvedené pořadí plemen v kruzích nemusí odpovídat skutečnosti.

Program:

od 8:30 přejímka a registrace v kruhu
9.30 posuzování v kruzích
14:00 divácká soutěž
14:30 závěrečné soutěže

Hlavní rozhodčí: Miroslav Václavík
Rozhodčí:
Kruh č. 1:

Mgr. Zuzana Brotánková

Kruh č. 2:

Robert Kubeš

Kruh č. 3:

Miroslav Václavík

Kruh č. 4:

Ing. Leoš Jančík

Kruh č. 5:

Petr Řehánek

Kruh č. 6:

Tereza Knedlhans

Kruh č. 7:

Lucie Trnková

Přehled obsazení kruhů
Kruh: 1 – Mgr. Zuzana Brotánková
Peruánský naháč – malý osrstěný, střední bez srsti, Bišonek, Bostonský terér, Brabantík,
Čínský chocholatý pes – bez srsti, osrstěný, Francouzský buldoček, Havanský psík, Japanchin, Kavalír King Charles španěl, Malý kontinentální španěl, Pražský krysařík, Pudl střední –
černý, hnědý, Pudl velký, Ruský toy, Shih-Tzu, Tibetský španěl, Tibetský teriér, Americký
bezsrstý teriér, Český horský pes, Louisianský leopardí pes, Moskevský strážní pes, Kudrnatý
vícebarevný pudl
Kruh: 2 – Robert Kubeš
Angllický stafordšírský teriér, Anglický toy teriér, Border teriér, Foxteriér hladkosrstý, Irský
teriér, Jack Russel Terrier, Manchester terieer, Miniaturní bullterier, Norwich terier, Parson
Russel Terrier, Skotský terier, Stafordšírský bullterier, West Highland White Terrier, Yorkšírský
terier, Pekingský palácový psík, Afghánský chrt, Barzoj, Irský vlkodav, Italský chrtík, Saluki,
Španělský galgo

Kruh: 3 – Miroslav Václavík
Anglický buldok, Bernský salašnický pes, Bullmastif, Dánsko-švédský farmářský pes,
Entlebuchský salašnický pes, Hovawart, Italský corso pes, Knírač malý – bílý, černostříbřitý,
černý, Knírač střední, Knírač velký, Leonberger, Německý boxer – zlazý, žíhaný, Německý
pinč, Novofoundlandský pes, Pyrenejský horský pes, Shar-pei, Svatobernardský pes,
Šarplaninský pastevecký pes, Španělský mastin, Tibetská doga, Skye terier, Bloodhound,
Český fousek, Frízský ohař, Gordonsetr, Irský setr, Maďarský ohař, Německý ohař, Velký
münsterlandský ohař, Výmarský ohař, Anglický chrt, Whippet
Kruh 4 – Ing. Leoš Jančík
Brazilská fila, Český terier, Jezevčík – králičí dlouhosrstý, drsnosrstý, Jezevčík standard –
dlouhosrstý,

drsnosrstý,

hladkosrstý,

Jezevčík

trpasličí

–

drsnosrstý,

hladkosrstý,

Bassethound, Beagle, Dalmatin, Malý hrubosrstý vendéský basset, Porcelaine, Posávský
honič, Rhodéský ridgeback, Štýrský brakýř, Čivava – dlouhosrstá, krátkosrstá, Mops –
béžový/stříbrný/apricot, černý
Kruh 5 – Petr Řehánek
Australský honácký pes, Beauceron, BO – Groenendael, Malinois, Tervueren, Bílý švýcarský
ovčák, Border kolie, Československý vlčák, Pyrenejský ovčák – s dlouhou srstí v obličeji, s
krátkou srstí v obličeji, Šiperka, Welsh Corgi Cardigan, Welsh Corgi Pembroke, Akita, Aljašský
malamut, Basenji, Německý špic malý, Německý špic trpasličí, Německý špic velký, Norský
lundehund, Samojed, Shiba, Flat Coated Retriever, Kooikerhondje, Labradorský retriever,
Španělský vodní pes, Zlatý retriever
Kruh 6 – Tereza Knedlhans
Australský ovčák, Kolie dlouhosrstá, Kolie krátkosrstá, Sheltie
Předkolo
od 11:15 Junior handling 9–13 let
od 12:15 Junior handling 13–17 let
Kruh 7 - Lucie Trnková
Americký kokršpaněl – černý a černý s pál., vícebarevní, Anglický kokršpaněl – černý a černý
s pál., ost. jednobarevní, vícebarevní, Anglický špringr. španěl, Welššpringršpaněl

Závěrečné soutěže jsou společné pro všechny vystavovatele a jejich psy
Divácká soutěž – soutěž o divácky nejúspěšnějšího psa
nastoupí všichni do soutěže přihlášení majitelé a jejich psi, kdy vítěze vyberou sami diváci.
Přihlášení majitelé: Pavlíková Petra, Oulická Jana, Mohelská Ilona, Suchanová Lucie,
Firuňková Kamila, Eichlová Iva, Langová Natálie, 2xTichá Jitka, Vlková Martina, Drvotova
Irena, Budínová Leona, Bejrová Lenka, Jirava Tomáš, 2x Kůrková Václava
Junior handling finále – I. kat. 9-13 let – rozhodčí: Tereza Knedlhans
Předkolo od 11:15 hod v kruhu č. 6
•

Sára,Pavlíková,12,Beagle

500

•

Lucie,Filipovská,12,Čivava

501

•

Nelly,Vicanová,11,Čivava

502

•

Rozálie,Tichá,9,

503

•

Viktorie,Hroníková,12,Kavalír King Charles španěl

504

•

Eliška,Pospíchalová,10,Anglický špringr španěl

505

•

Eliška,Skalická,12,Kavalír King Charles španěl

506

•

David,Altynski,12,Jezevčík

507

•

Veronika,Härtelová,12,Malý kontinentální španěl

508

•

Andrea,Hubáčková,11,Sheltie

509

•

Sofie,Bejrová,9,Kolie krátkosrstá

510

•

Alena,Hublová ,11,Sheltie

511

Junior handling finále – II. kat. 13–17 let – rozhodčí: Tereza Knedlhans
Předkolo od 12:15 hod v kruh č. 6
•

Linda ,Koets,15,Border terier

512

•

Klára,Dundrová,13,Aljašský malamut

513

•

Natálie,Dundrová,15,Aljašský malamut

514

•

Miroslav,Firuněk,15,Mops

515

•

Natálie,Raková,15,Sheltie

516

•

Karolína,Drvotová,13,Americký kokršpaněl

517

•

Anna ,Betková,13,Sheltie

518

•

Markéta ,Bártová,16,Australský ovčák

519

•

Tereza ,Ricci,13,Sheltie

520

•

Lukáš,Homola,16,Stafordšírský bullterier

521

•

Andrea,Fučíková,15,Knírač malý

522

•

Madalena,Macourkova,15,Shih-tzu

523

Soutěž o nejlepší pár psů – rozhodčí: Miroslav Václavík
•

Čivava - krátkosrstá, YVAN Sorajama, Zita Kairo-Império

•

Australský ovčák, No Speed Limit od Halířů, Natural Pearl from Sunny Hillside 525

•

Čivava - krátkosrstá,Tiamon z Dalimilova ráje, Josephina Sentaur Bohemia

526

•

Jack Russell Terrier, Ajke Vita Amicus, Energy Engie Baleff Gun

527

•

Americký kokršpaněl - černý a černý s pálením, Andy Diadém My Bond,Black Batter

524

Flay Charming Line

528

•

Border kolie,Fog Willy Gallant Heart, Any Sweet Berry ze Zlaté Tundry

529

•

Pekingský pal. psík,Imperial iz Zhasminovogo dvortsa, Eugenia Imposant Spirit 530

•

Český terier, Euphoriastaff (FCI) Karel,Butterfly Kalifa Bohemica

531

Soutěž o nejlepší chovatelskou skupinu – rozhodčí: Miroslav Václavík
•

Lovcův šperk, Foxterier hladkosrstý

531

•

Van-Bery, Sheltie

532

Nejlepší štěně pes – rozhodčí: Lucie Trnková
do soutěže nastupují všichni psi ze třídy štěňat se známkou VN1
Nejlepší štěně fena – rozhodčí: Mgr. Zuzana Brotánková
do soutěže nastupují všechny feny ze třídy štěňat se známkou VN1
Nejlepší dorost pes – rozhodčí: Tereza Knedlhans
do soutěže nastupují všichni psi ze třídy dorostu se známkou VN1
Nejlepší dorost fena – rozhodčí: Lucie Trnková
do soutěže nastupují všechny feny ze třídy dorostu se známkou VN1
Nejlepší mladý pes – rozhodčí: Mgr. Zuzana Brotánková
nastupují všichni psi ze třídy mladých se známkou V1, vítěz třídy mladých, CAJC
Nejlepší mladá fena – rozhodčí: Kubeš Robert
nastupují všechny feny ze třídy mladých se známkou V1, vítěz třídy mladých, CAJC
Nejlepší ze třídy čestné – rozhodčí: Petr Řehánek
Nastupují psi a feny společně se známkou V1
Nejlepší veterán pes – rozhodčí: Ing. Leoš Jančík
nastupují všichni psi ze třídy veteránů se známkou V1, vítěz třídy
Nejlepší veterán fena – rozhodčí: Robert Kubeš
nastupují všechny feny ze třídy veteránů se známkou V1, vítěz třídy
Nejlepší dospělý pes – rozhodčí: Petr Řehánek
nastupují všichni psi s oceněním Krajský vítěz, vítěz Speciální výstavy, Nejlepší pes
Nejlepší dospělá fena – rozhodčí: Ing. Leoš Jančík
nastupují všechny feny s oceněním Krajský vítěz, vítěz Speciální výstavy, Nejlepší fena
Vítěz Lounské výstavy – rozhodčí: Miroslav Václavík

nastupují vítězové soutěží – nejlepší veterán pes, nejlepší veterán fena, nejlepší mladý pes,
nejlepší mladá fena, nejlepší dospělý pes, nejlepší dospělá fena, nejlepší ze třídy čestné
Všeobecná ustanovení dle Výstavního řádu ČMKU
Výstava je přístupná psům i fenám zapsaným v plemenných knihách ČMKU/FCI a
zahraničním vystavovatelům.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn
nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve
vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s provedeným operativním nebo jiným veterinárním
zákrokem k odstranění vady exteriéru. Jedinci s kupírovanýma ušima nebudou vpuštěni na
výstavu (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání). Změny exteriéru psa prováděné nadměrným
lakováním, tónováním srsti a základní úprava s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech
jsou zakázány.

Protest
Lze podat pouze z formálních důvodů. Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný.
Protest musí být podán písemně v průběhu výstavy – do skončení posuzování ve všech
kruzích, ve výstavní kanceláři současně se složením jistiny 1100,- Kč. Nebude-li protest
uznán, jistina propadá ve prospěch výstavy.

Eva a Miroslav Blažejovi
prodej chovatelských potřeb a krmiva všeho druhu
Brodce nad Jizerou

Stánek najdete na výstavišti.

