
Českomoravská kynologická unie 
 

pověřuje 
 

 
Moravskoslezský klub chovatelů jagdterierů, z.s. 

 
k uspořádání 

 
 

XXV. Moravskoslezské klubové výstavy 
 
   
 

 
 
 

    

 
8.6.2019 Potštát 

 
 
 

 



Program:    8,00 – 9,00         přejímka psů  
                     9,00 – 9,30         zahájení výstavy 
                     9,30 – 14,00       posuzování v kruzích  
                     14,00 – 15,00     přehlídka vítězů 
 
 
Výstavní výbor: 
 
ředitel                     Mgr. Michal Vitásek 
ekonom                  Ing. Jaromír Münster 
členové                   Ing. Libor Ostrýž 
                                 Josef Beck 
                                 Bc. Romana Šavlíková 
 
Rozdělení do tříd: 
Třída   dorostu (6 – 9 měsíců) 

mladých (9 – 18 měsíců) 
mezitřída (15 – 24 měsíců) 
otevřená (od 15 měsíců) 
pracovní (od 15 měsíců – nutno doložit fotokopii certifikátu - NE KOPII 
TABULKY - jinak bude pes-fena zařazen(a) do třídy otevřené!!!! Vyřizuje 
ČMKJ, Lešanská 1176/2a 14100 Praha 4-Chodov,  
vyřízení a následné zaslání certifikátu na dobírku stojí zhruba 250 Kč) 
vítězů (od 15 měsíců – nutno doložit fotokopii mezinárodního nebo národního 
šampionátu nebo titul národního nebo klub.vítěze, vítěze spec. výstavy, 
evropského vítěze a světového vítěze) 
třída veteránu – otevírá se pro jedince starší 8 let 

 
 
Psi a feny musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd v den výstavy. 
Tituly: CAJC se zadává ve třídě mladých, CAC v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a 
vítězů, Klubový vítěz - pes, Klubový vítěz - fena, nejlepší mladý plemene - BOJ, nejlepší 
veterán plemene -  BOV, BOB – nejlepší jedinec plemene a BOS nejlepší jedinec 
opačného pohlaví. Titul Klubový vítěz bude udělen jedinci, jehož majitel je členem 
klubu.                                 

 
 

Rozhodčí:  Bc. Vladimíra Tichá 
 
 
 
 



Veterinární předpisy: Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi, kteří 
neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit. Psi musí být vybaveni 
pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je 
v imunitě proti vzteklině a dále je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. 
Protesty: protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není 
přípustný, protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je 
přípustný. Musí být podán písemně v průběhu výstavy spolu se složením jistiny ve výši  
1200,- Kč. Je projednáván komisí složenou z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy, 
jednoho z rozhodčích a za účasti osoby, která protest podala. Nebude-li protest uznán 
komisí za odůvodněný, záloha propadá ve prospěch pořadatele. 
 
 
Všeobecná ustanovení: 
- přijaté přihlášky budou nejpozději týden před výstavou písemně     
potvrzeny    
- pokud se výstava z nepředvídatelných příčin neuskuteční, poplatky budou použity na 
úhradu výloh spojených s jejím uspořádáním 
- výstava je přístupná všem jagdterierům zapsaným v plemenných knihách FCI, jež 
dosáhli den před výstavou věku minimálně 6 měsíců. 
- vystavovatel odpovídá za všechny škody, které jeho pes způsobí. 
- pořadatel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout úhynem či ztrátou psa. 
- z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým byl přístup na výstavy 
zakázán, háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a štěňata do stáří 6 
měsíců. Dále psi nemocní, slepí a jedinci se zjevným veterinárním zákrokem, kterým 
měla být odstraněna vada exteriéru. 
 
 
Výstavní poplatky:     
1. uzávěrka přihlášek do 12.5.2019                                                                                                                                            
za prvního psa včetně katalogu:   nečlen MSKCHJgt 800,- (člen 500,- Kč)              
za každého dalšího psa                   nečlen MSKCHJgt 600,- (člen 400,- Kč)              
za psa ve třídě dorostu a veteránů                             100,- Kč           
 
2. uzávěrka přihlášek do 19.5.2019 
za prvního psa včetně katalogu:   nečlen MSKCHJgt 1500,- (člen 1000,- Kč)              
za každého dalšího psa                   nečlen MSKCHJgt 1200,- (člen 800,- Kč)              
za psa ve třídě dorostu a veteránů                             100,- Kč           
 
K přihlášce přiložte kopii PP a kopii dokladu o zaplacení. Bez těchto příloh nebude 
přihláška přijata! Očekávejte potvrzení přijetí přihlášky.  
Přihlášky došlé po 2. uzávěrce nebudou přijaty! 



Výstavní poplatek uhraďte buď převodem na účet klubu (do zprávy pro příjemce 
uveďte: KV 2019, své jméno a jméno psa/psů)  
nebo složenkou typu A na klubový účet: 
153 284 489/0300, adresa majitele účtu MSKCHJgT, Münster Jaromír, 763 23 Dolní 
Lhota 20, jako variabilní symbol použijte 20190608 

 
Přihlášky (spolu s kopií obou stran PP a dokladu o zaplacení)  
zasílejte na adresu:  
 
Romana Šavlíková, Mezholezy 1, Kdyně 345 06  (tel.: 733 316 757) 
 
nebo na e-mail: 
romanasavlikova@seznam.cz 
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