
 

 

  KLUBOVÁ VÝSTAVA  
Bez zadání titulu KV 

25.9.2022 
Areál Rychety, Praha-Uhříněves 

 

PŘIHLÁŠKA / ANMELDESCHEIN / APPLICATION FORM 
UZÁVĚRKA / MELDESCHLUSS / CLOSING DATE 

15.9.2022 
 

Jméno psa a chovatelské stanice:  ………………………………… 
Name des Hundes und Zwingername: 
Name of dog and kennel:    ………………………………… 
 
Plemenná kniha a č. zápisu:     Dat. nar. 
Zuchtbuchnummer:      Wurftag: 
Stud Book No.   ……………………………………… Date of birth:   ………………………… 
 
Tituly/Titel/Titles: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Otec/Vater/Father: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Matka/Mutter/Mother:…………………………………………………………………………………………… 
 
Chovatel/Züchter/Breeder……………………………………………………………………………………… 
   příjmení/ Name/ Surname  jméno/ Vorname/ Name 
 
Majitel/Eigentümer/Owner:………………………………………………………………………………………… 
   příjmení/Name/Surname    jméno/ Vorname/ Name   číslo člena KCHL 
 
E-mail:  /  Telefon:   ……………………………………………………………………………………… 
 
Adresa/Adresse/Address: ……………………………………………………………………………………… 
Třída / Klasse / Class: 
 
štěňat 
Welpenberatung 
Puppy Class 

 
4-6 měsíců 
Monate 
months      

dorost 
Jüngstenklasse 
Junior Class 

 
6-9 měsíců 
Monate 
months        

mladých 
Jugendklasse  
Youth Class  

 
9-18 měsíců 
Monate 
months         

 
          od 15 měsíců / ab 15 Monaten / from 15 months 

mezitřída 
Zwischenklasse 
Medium Class 

 
15-24měsíců 
Monate 
months 

otevřená  
Offene Klasse 
Open Class 

 
vítězů 
Siegerklasse 
Winner Class 

 
pracovní  +/ 
Leistungsklasse 
Working Class 

 
 
 

 
 
 
 
 

+/ třída pracovní:  certifikát ČKS a MSKS: ZM,  ZVV 1, IGP-V,  
                             certifikát KJ Brno: ZPU-1 
                             certifkát SZBK ČR: všechny zkoušky dle ZŘ ČR ,dle MZŘ IPOR,mimo zkoušky RH-V 
 

 pes/Rüde/Male 
 fena/Hündin/Female 

veteránů 
veteranenklasse 
veterans 

 
od 8 let 
ab 8 Jahren 
from 8 years 

čestná  
Ehrenklasse 
Honour Class 

 
+ / viz propozice 
+ / see the Provisions 
+/siehe Bestimmung. 



 
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku. Prosíme, pořiďte si fotokopie, pokud chcete přihlásit více psů. 
Bitte, für jeden Hund 1 Meldeschein ausfüllen. Bei Anmeldung weiterer Hunde bitte Fotokopien anfertigen. 
This application form is for one dog only. For any other dog, please make a photocopy. 
 
 
SOUTĚŽE – WETTBEWERBE – CONTESTS  
(soutěže proběhnou jako součást Krajské výstavy) 
 
Soutěž Nejhezčí pár psů – Paarklassen-Wettbewerb – The best pair 
 
Pes/Rüde/Male:  ………………………………………………………………………………… 
 
Fena/Hündin/Female: ………………………………………………………………………………… 
 
Soutěž Nejlepší chovatelská skupina – Zuchtgruppen-Wettbewerb – The best breed group 
Jména psů: 
Namen der Hunde: 
Names of dogs: ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit allen von der Ausstellungsleitung festgesetzten 
Vorschriften einverstanden bin.  
The undersigned states that he/she agrees to the provisions of the Club Show. 
 
Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky: 
Laut den Bestimmungen bezahle ich vor Ort am Ausstellungstag: 
As per the provisions I will pay cash at the Show registration counter: 
(for fees please see the Provisions) 
    TOTAL:  …………………………… 
 
 
Datum/Date:  …………………   Podpis/Unterschrift/Signature:  ……………………………… 
 
 
 
K přihlášce přiložte doklad o zaplacení. 
 
 
 
 



 

 
Klub chovatelů psů leonbergerů ČR z.s.     
        ZKO 394 Újezd nad Lesy 

 

  KLUBOVÁ VÝSTAVA LEONBERGERŮ 
Bez zadání titulu Klubový vítěz 

Dne 25.9.2022 
Areál Rychety, Praha (K dálnici 1138/57a, Praha 10-Uhříněves) 

 

P R O P O Z I C E 
 

PROGRAM:  8.30-9.30 Přejímka psů 
  9.45   Zahájení (výstava se koná na venkovním prostranství) 
                            10.00  Posuzování v kruhu 
                             30 minut po ukončení Krajské výstavy proběhnou závěrečné soutěže 
                                                   
                             
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:     15. září 2022  Po uzávěrce se přihlášky NEPŘIJÍMAJÍ! 
 
Čitelně vyplněné přihlášky spolu s kopií PP, popř. kopií certifikátu pro třídu pracovní a 
dokladem o zaplacení výstavního poplatku zasílejte na adresu (ne doporučně! ): 
 Martina Pokorná, Nuselská 67, Praha 4, 140 00,nebo mailem: 
              Vystava-zko@seznam.cz 
Přihlášky budou potvrzovány e-mailem nebo SMS, v případě, že potvrzení neobdržíte,  
kontaktujte pí.Pokornou nejpozději do 20.9.2022, tel.: 724834158 
 
Rozhodčí: Ing. Luděk Novák, ČR 
 
Zadávané tituly: CAJC    Nejlepší dorostenec ,  Nejlepší mladý BOJ 
  CAC, res. CAC  Nejlepší veterán BOV, BOB, BOS,   
Třídy: Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU je uvedeno na přihlášce.  
V případě, že pes má narozeniny v den, kdy je vystavován, vystavovatel si může vybrat třídu, 
(před uzávěrkou) do které bude pes zařazen. 
Třída štěňat:  4–6 měsíců 
Třída dorostu:  6–9 měsíců 
Třída mladých:  9–18 měsíců 
Mezitřída:  15–24 měsíců 
Třída otevřená:  od 15 měsíců 
Vítězů:   pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem 
 Národní vítěz, titulem Klubový vítěz ,s titulem  vítěze Speciální výstavy,Evropského a 
Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány  v konkurenci dospělých od 15ti měs.věku. 
 . 
Třída pracovní: Od 15.měsíce 
Třída veteránů:  od 8 let 
Třída čestná: jedinci s tituly mezinárodní a národní šampion, klubový vítěz, národní vítěz  
  a vítěz speciální výstavy. V této třídě se nezadává CAC. Zadává se známka  
  a pořadí, V1 se účastní soutěže o BOB,BOS 



 
Soutěže:   Nejhezčí pár psů -   pes a fena jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni 
     Chovatelská skupina -  chovatel musí přihlásit minimálně 3 a maximálně 5 jedinců z 
vlastního chovu, pocházející minimálně od dvou otců či matek, kteří byli na výstavě posouzeni 
 Přihlásit se do soutěží je možno i v den konání výstavy do 12.00 hod. - cena 300 Kč. 
 

Výstavní poplatky 1. pes 2. pes 
Třídy mimo dorostu, čestné, veteránů 550,- 450,- 
Třída dorostu, čestná, veteránů 300,- 
Třída štěňat  100,- 
Soutěže 200,-/300,- 

 

Výstavní poplatky je nutno uhradit složenkou pouze typu A  nebo  bankovním převodem na účet 
8292016093 / 6100.  Složenky typu C nepřijímáme. 
Variabilní symbol – vaše tel. číslo uvedené na přihlášce. 
Zahraniční vystavovatelé hradí poplatky v hotovosti na místě, v den konání výstavy. 
Veterinární  podmínky :Psi musí být klinicky zdraví. 
Psi chovatelů  z ČR musí být vybaveni očkovacím průkazem, nebo pasem zvířete v zájmovém chovu: 
 § 6 odst..3 písm.b)  zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči  . Všechna zvířata  musí mít platnou vakcinaci 
proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Psi 
chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 
Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.  
Všeobecná  ustanovení: 
Všichni aktivní účastníci jsou povinni se nejpozději při vstupu do areálu výstaviště seznámit  
s řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR z.s, a řídit 
se jeho dílčími ustanoveními. 
Výstava je přístupná psům a fenám ,kteří jsou zapsáni  v plemenné knize členského státu FCI.,nebo 
v plemenné knize zemí ,jejichž  PP  FCI uznává.  Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem 
nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být 
opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s 
operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa,dále psi nemocní. 
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI  
a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky 
použity k uhrazení nákladů výstavy. 
Protesty: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení 
výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny  ve výši 
dvojnásobku výstavního poplatku na 1.psa na 1.uzávěrku výstavy. 
Důležité: 
• K přihlášce přiložte doklad o uhrazení výstavního poplatku.  
• Dále k přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu. Pokud je jedinec  hlášen do třídy vítězů,  
je nutno také přiložit kopii titulu interšampión, národní šampión, národní či klubový vítěz. 
• Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. 
• Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku. 


