
KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. , Konečná 1177, 755 01 Vsetín 

  PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ A BONITACI 
17.09.2022 v areálu ZKO Brno - Komárov 

 

I.ročník Memoriálu Jany Drátovníkové  – výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, 
Nejlepší mladý (BOJ), Nejlepší veterán (BOV), Klubový vítěz, BOB, BOS, Nejlepší 
pár psů, Nejlepší chovatelská skupina 
 

Uzávěrka 25.08.2022 

Program výstavy a bonitace (přesný časový harmonogram bude upřesněn dle počtu přihlášených psů cca 
týden před výstavou): 

 od 8:00 hod  přejímka psů na bonitaci a výstavu  

 9:00 – 12:30 hod zahájení výstavy, posuzování v kruzích 

od 13:00 hod   závěrečné soutěže 

po skončení výstavy bonitace 

Posuzovatel výstavy a bonitace:  

• Petr Řehánek (CZ) - posoudí všechna plemena 
 

Klubová výstava: 

• Poplatek za výstavu (člen) třída štěňat, dorostu    200,- Kč 
ostatní třídy za prvního psa   420,- Kč 
ostatní třídy za dalšího psa člena klubu  360,- Kč 
třída veteránů    není zpoplatněna 

• Poplatek za výstavu (nečlen) třída štěňat, dorostu    250,- Kč 
ostatní třídy za prvního psa   600,- Kč 
ostatní třídy za dalšího psa člena klubu  550,- Kč 
třída veteránů    100, - Kč 

• Poplatek uhraďte poštovní složenkou nebo bankovním převodem na 
účet Klubu pinčů ČR, z.s.  1346087339/0800 
variabilní symbol  2022091701 
do poznámky uveďte   jméno psa/feny, jméno majitele 

• K přihlášce připojte oboustrannou kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení výstavního 
poplatku, kopii platby členského příspěvku, pro přihlášení do třídy vítězů také kopii šampionátu. 

• Na výstavě předložte originál PP. 

Uzávěrka přihlášek:   

Přihlášky na výstavu zašlete nejpozději do 25.08.2022 na adresu  

Klára Hašková, Levá 241/6, 277 32 Čečelice (tel. +420 777 251 227) 

Je možné ji zaslat na email:  

vystava.klubpincu.cr@seznam.cz  

Vstupní listy budou zaslány nejpozději týden před výstavou na kontaktní email. 
  

mailto:vystava.klubpincu.cr@seznam.cz
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Tituly: 
Nejhezčí pupák   může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat 
Nejhezčí dorost  může být udělen psu nebo feně ve třídě dorostu 
Nejlepší mladý (BOJ)  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě mladých 
Nejlepší veterán   může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě veteránů 
Vítěz třídy čestné  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě čestné 
CAJC    může být udělen nejlepšímu psu i feně ve třídě mladých 
CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou (s výjimkou třídy čestné) 
res. CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou (s výjimkou třídy čestné) 
Klubový vítěz mladých  může být udělen nejlepšímu jedinci z třídy mladých, jehož majitelem je člen 

Klubu pinčů ČR, z.s. 
Klubový vítěz pes/fena může být udělen nejlepšímu psu i feně ze tříd „dospělých“ (mezitřída, 

otevřená, vítězů), jehož majitelem je člen Klubu pinčů ČR, z.s. 
BOB může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem Nejlepší mladý, 

Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán 
BOS  může být udělen nejlepšímu jedinci opačného pohlaví, než je jedinec s titulem 

BOB 
Vítěz memoriálu 
Jany Drátovníkové může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem Klubový vítěz 
 

Rozdělení do tříd: 
Třída štěňat   stáří 4 – 6 měsíců 
Třída dorostu   stáří 6 – 9 měsíců 
Třída mladých   stáří 9 – 18 měsíců 
Mezitřída   stáří 15 – 24 měsíců 
Otevřená   stáří od 15 měsíců 
Vítězů stáří od 15 měsíců, držitel Klubového vítěze, Národního vítěze, Šampiona, 

Interšampiona 
Třída čestná   stáří od 15 měsíců 
Třída veteránů   stáří od 8 let výše 
 

Soutěže:  

Nejlepší pár  do soutěže mohou být přihlášeny páry pes a fena stejného plemene a stejného 
majitele, kteří byli posouzeni na výstavě. 

Nejlepší chovatelská   
Skupina do soutěže mohou být přihlášeny skupiny nejméně tří jedinců stejného 

plemene a stejného chovatele, kteří mají alespoň dva rozdílné otce nebo matky 
a byli posouzeni na výstavě 

 

Veterinární podmínky: 

Všechna zvířata musí být klinicky zdráva, bez projevů nemoci. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, 
nebudou na výstavu vpuštěni. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem 
obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině, psince, parvoviróze a leptospiróze. Po dobu konání 
výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému 
poranění osob.  

Všeobecná ustanovení: 

Výstava je přístupná psům i fenám, zapsaným v plemenných knihách, uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy 
stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. 
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. 
Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. 
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Z výstavy se vylučují háravé fen, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo 
veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa.  

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava 
z objektivních důvodů nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat a jejich 
prodej na výstavě je zakázán.  

Během výstavy bude probíhat namátková kontrola psů dle tetovacího nebo čipového čísla za účelem 
identifikace dle předpisu FCI.  

Protesty: 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů při porušení 
výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 300,- Kč a pouze 
v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.  
 
Vystavovatel souhlasí s uveřejněním své adresy v katalogu výstavy a s fotografováním v areálu výstavy. 
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Bonitace:  

Místo konání bonitace: Základní kynologická organizace Brno – Komárov po skončení posuzování výstavy. 
Parkování na soukromém pozemku vedle areálu.  

 
Vyplněnou přihlášku (ke stažení na www.klubpincu.cz ) zašlete POŠTOU na adresu 

Zuzana Staňková, Konečná 1177, 755 01 Vsetín 
nebo naskenovanou e-mailem (podpis majitele nutný) na  

prezident@klubpincu.cz  
 
Poplatek: 
Poplatek za bonitaci uhraďte na účet Klubu pinčů ČR, z.s. 1346087339/0800 s variabilním symbolem 
2022091702 a do poznámky uveďte jméno bonitovaného psa/feny a majitele. 
 
Výše poplatků:   
 člen       200,- Kč 
 nečlen  600,- Kč. 
 
Upozornění:  

• Bonitovaný jedinec musí v den bonitace dovršit věk 12 měsíců. 

• K přihlášce přiložte oboustrannou kopii originálu průkazu původu a doklad o platbě za bonitaci. 

• Platba na místě konání bonitace není možná. 

• Bonitovaný jedinec musí být registrován v plemenné knize ČMKU. 

• U německých pinčů musí být předložen posudek RTG kyčlí. 

• Na bonitaci předložíte originál průkazu původu ČMKU nebo exportní průkaz původu s přeregistrací 
na ČMKU. 

 
Tel. kontakt: +420 603 239 967  

http://www.klubpincu.cz/
mailto:prezident@klubpincu.cz

