
Cavalier King Charles Spaniel klub Čech , Moravy a Slezska 
www.cavalierclub.cz 

 

 
 

Vás srdečně zve 

na Klubovou výstavu  se zadáváním titulu Klubový vítěz 
a 

na  Klubovou výstavu se zadáváním titulu Nejkrásnější pes a nejkrásnější 
fena výstavy 

 

do Kutné Hory, 14. 8. – 15. 8. 2021 
Autocamp  Transit  K Malínskému Mostu 35,  284 01 

 
Uzávěrka  8.8.2021 
 

Rozhodčí:  pan Leoš Jančík 
                    paní  Michaela Čermáková 
 
Program sobota 14. 8. 2021 
8,00 až 9,00   Přejímka psů 

9,00  Zahájení výstavy 
9,15   Posuzování v kruzích  

Přestávka na oběd 
Vyhlášení Sportovce roku, přehlídka a předávání cen 
Vyhlášení Klubových šampionů 
Vyhlášení Klubových veteránů 
Předkola: Dítě a pes, Junior Handling          
Pokračování posuzování v kruzích 
Memoriál Běly Sochorové 

              Finální kruh a soutěže 
 
Program neděle 15. 8. 2021 
8,00 až 9,00        Přejímka psů 
              9,00        Zahájení výstavy 
              9,15        Posuzování v kruzích 
                              Přestávka na oběd 

Předkola: Dítě a pes, Junior Handling          
Pokračování posuzování v kruzích 
Přehlídka šampionů 
Finální kruh a soutěže 

 
Pro vstup do areálu kempu budou platit pravidla dle aktuálního stavu / vládních 
opatření. 
 

http://www.cavalierclub.cz/


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Výstava je pořádána podle výstavního řádu FCI a ČMKU.  
Barevné rázy se posuzují dle ustanovení ČMKU – odděleně. 
Výstava je přístupná psům i fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli 
v den výstavy požadovaného stáří pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem 
FCI a je uvedeno v přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát, 
kopie šampionátu) pro zařazení do třídy vítězů, budou bez další urgence zařazeni do třídy otevřené. 
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. 
Volné pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen obojkem, vodítkem a kousaví psi 
náhubkem. 
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoli, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. 
Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoli látek nebo pomůcek. Povoleno je 
pouze kartáčování a česání. 
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů 
výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. 
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat pořádek ve výstavních prostorách i jejich okolí. 
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity na úhradu 
nákladů výstavy. 
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních 
poplatků. 
Vodění štěňat za účelem prodeje na výstavě je zakázáno. 
Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce 
nebude brán zřetel. 

Bez dokladu o zaplacení a kopie průkazu původu je přihláška neplatná! 

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni 

Psi v majetku osob, kterým bylo právo účasti odňato. Feny kojící, hárající a ve vyšším stupni březosti. 
Psi slepí, nemocní a z nemoci podezřelí a bez veterinárního osvědčení. Psi v majetku rozhodčího, 
hospitanta, vedoucího kruhu nebo příslušníků jejich rodiny. 

Třída vítězů je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem 
národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být 
získány v konkurenci dospělých. Požadavek na zařazení do třídy vítězů musí být doložen kopií 
příslušného dokumentu, není-li uvedeno jinak. 

Pro zařazení do tříd štěňat,  dorostu , mladých a veteránů je rozhodující věk psa v den konání 
výstavy. Zpracovatel katalogu si vyhrazuje právo přeřadit jedince podle data narození (nejsou-li 
správně zařazeni majitelem), a to mezi třídy štěňat, dorostu a mladých. Věk pro třídu štěňat jsou 4 
měsíce, pro dorost je do 9 měsíců včetně, věk pro třídu mladých je 9 měsíců a jeden den. Veteráni 
jsou od 8 let věku psa- feny. 

Barevné rázy se posuzují odděleně ve všech třídách. 

SOUTĚŽE 
Nejlepší Pár psů  
Chovatelské skupiny 
Dítě a pes (do 9-ti let) 
Junior Handling I. Kategorie (9-13 let) 
Junior Handling II. Kategorie (13-17 let) 
Senior Handling (nad 17 let) 

Soutěží Nejlepší pár psů a Chovatelská skupina se mohou zúčastnit pouze psi předvedení na 
výstavě. V ostatních soutěžích může handler předvést jakéhokoli kavalíra. 

Do soutěží se přihlašuje  přímo na místě ve výstavní kanceláři do 13,00 hod. 

 

 



DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ: 
Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata. 
 
PROTESTY 
 
Protest proti rozhodnutí rozhodčích není přípustný. Může být podán pouze z formálních důvodů, a 
to písemně po dobu posuzování v kruhu, současně se složením jistiny  1000,- Kč, která při rozhodnutí 
komise v neprospěch stěžovatele propadne ve prospěch pořadatele výstavy. Na pozdější protest 
nebude brán zřetel. 
 
TITULY a OCENĚNÍ 
Nejkrásnější štěně – pes/fena 
Nejkrásnější dorost – pes/fena 
Nejlepší mladý – pes/fena; BOJ 
Nejlepší veterán – pes/fena; BOV 
Nejlepší pes/fena opačného pohlaví - BOS 
CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR 
Vítěz barvy – pes/fena  
Klubový vítěz a Nejkrásnější pes- fena 
Vítěz plemene – BOB 

Udělení titulů nelze nárokovat 
. 
MEMORIÁL BĚLY SOCHOROVÉ 
Memoriál Běly Sochorové, zakladatelky a dlouholeté předsedkyně Cavalier King Charles Spaniel 
klubu Čech, Moravy a Slezska, jsme se rozhodli pořádat vždy na jedné z  Klubových  výstav , 
abychom jí tak každoročně poděkovali a zavzpomínali na ní. Cena, kterou, věnuje Cavalier Team 
Brno , bude zadávána nejlepšímu mladému jedinci v barvě blenheim. Vybírat se bude z vítězů  psů 
i fenek ze tříd štěňat, dorostu a mladých. Doufáme, že by se Běle tato soutěž líbila a že i vy oceníte 
každoroční Memoriál Běly Sochorové. 
 
 
VÝSTAVNÍ POPLATKY 
Rozhoduje datum doručení přihlášky. 
Uzávěrka bude pouze 1 

 Uzávěrka    
8.8.2021  

Za  každého psa                500 Kč (25 €)  
Štěňata, dorost   250 Kč (12 €)  
Veteráni    250 Kč (12 €)  
Přehlídka Šampionů           250 Kč (12 €)        
Elektronický katalog obdrží každý majitel přihlášeného psa 
 
SOUTĚŽE    
Nejlepší pár psů   200 Kč (10 €)  
Chovatelská skupina  200 Kč (10 €)   
Dítě a pes              200 Kč (10 €)   
Junior handling:   200 Kč (10 €)                                                 Senior handling:          
  200 Kč (10 €) 
                                     



PŘIHLÁŠKY 
Preferovaný a jediný  způsob přihlášení na výstavy  je přihlášení on-line na webových stránkách 
https://www.cavalierclub.cz/ 
 
PLATBA 
Platby převodem plaťte na bankovní účet: Fio banka, a.s., 
č. účtu: 2000689572/2010. Variabilní symbol:  bude vygenerováno na webu, nebo  uveďte 
telefonní  číslo které je  ve vašich kontaktech na webu. 
 
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. 

Psi pocházející ze zemí EU a z třetích zemí musí být vybaveni platným pasem pro malá zvířata a musí 
splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 

Po dobu výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo 
poranění osob. 

 
 
PARKOVÁNÍ  V přilehlém okolí 
 
 
 

https://www.cavalierclub.cz/

