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KCHP Praha a KPaCHP pořádají 
 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PUDLŮ 
POODLE SPECIALITY SHOW 
24. ŘÍJEN 2014 / 24TH OCTOBER 2014 

    

 
 

 

 
 

TENNIS CLUB, ZA KOSTELECKOU 49 PROSTĚJOV  
 GPS: 49°28'53.331"N, 17°6'8.031"E 

 
24. říjen / 24th October 2014  

  
1. UZÁVĚRKA: 03. 09. 2014       
2. UZÁVĚRKA: 17. 09.2014                                    
3. UZÁVĚRKA: 30. 09. 2014 
PŘEJÍMKA:   8. 00 h – 9. 30 h 
POSUZOVÁNÍ V KRUZÍCH:  10.00 – 14.00 h 
PŘEHLÍDKY A SOUTĚŽE: od 15.00 h 

1st ENTRY DEADLINE:  03. 09. 2014      
2nd ENTRY DEADLINE: 17. 09.2014     
3rd ENTRY DEADLINE: 30. 09. 2014 
ADMISSION OF THE DOGS: 8.00 a. m. – 9.30 a. m. 
JUDGING: 10.00 a. m. – 2.00 p. m. 
FINAL COMPETITIONS: from 3.00 p. m. 
 

ROZHODČÍ / JUDGES 

 TARMO VIIRTELÄ  
Pudl toy, pudl trpasličí bílý, černý, hnědý // Poodle toy, poodle dwarf white, black, brown 

 
 
 
 
 
 
 

  DIANNE DEGRYZE DECLERQ   
Pudl trpasličí aprikot, červený, stříbrný, Pudl střední (všechny barvy) // Poodle dwarf apricot, red, silver, Poodle medium (all colours) 

 
 
 
 
 
 

 

 JAVIER BLANCO   
  Pudl velký Pudl velký (všechny // Standard poodle (all colours) 

 
 
 
 

 
          
  
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ GENERAL RULES 
Výstava bude probíhat v souladu s výstavním řádem FCI, ČMKU, 
KPaCHP o.s. a KCHP. Výstavy se mohou zúčastnit pouze psi zapsaní 
v plemenných knihách uznávaných FCI.  
Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk dosažený v den konání 
výstavy. Třídy jsou rozděleny v souladu s výstavním řádem FCI a 
jsou popsány níže. V případě, že k přihlášce do třídy čestné a 
šampionů nebude přiložen doklad o titulu, který psa k přihlášení do 
této třídy opravňuje, bude pes zařazen do třídy otevřené. Pořadatel 
nenese odpovědnost za škody způsobené psem, stejně tak jako za 

The dog show is organized according to the dog show rules of the 
FCI, ČMKU, KPaCHP o.s. and KCHP. Only the dogs entered in the 
FCI-accepted stud books are allowed to take part in the show.  
Dogs have to reach the age required for entering the desired class 
on the show day at the latest. Classes are divided according  to the 
FCI Show Regulation and are described below. In case there is no 
copy of a certificate approving the fulfilment of the conditions for 
entering the champion class  attached to the entry form, the dog 
will be placed into the open class. The organizer of the show is 
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úhyn nebo ztrátu psa.  
Úprava psů spojená s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech je 
zakázána. Každé porušení těchto pravidel může mít za následek 
diskvalifikaci psa. Vystavovatelé jsou povinni se řídit pravidly 
výstavního řádu FCI, ČMKU, KCHP a KPaCHP o.s., stejně tak jako 
pokyny pořadatele výstavy.  
Vystavovatelé jsou povinni udržovat výstavní prostory v pořádku a 
čistotě. V případě, že se výstava z objektivních příčin nebude konat, 
budou výstavní poplatky použity k pokrytí nákladů vzniklých s její 
přípravou.  
Je zakázáno v prostorách výstavy nabízet k prodeji psy a štěňata. 
Pořadatel nebere odpovědnost za nedoručené přihlášky. Dokumenty 
doručené po datu 3. uzávěrky nebudou akceptovány. 

neither responsible for any damage caused by the dog or by the 
exhibitor or for death nor loss of the dog.  
Grooming connected with a long-time tying-up of the dog on a table 
is forbidden  at the show. Any violation of these rules can lead to 
disqualification of the dog. The exhibitors are obliged to follow the 
rules of the FCI Show Regulations, these propositions and the 
instructions of the Show Committee. They are also obliged to keep 
the exhibition area clean. In case the show does not take place for 
objective reasons, the fees will be used for covering the show 
preparation expenses. It is forbidden to bring puppies for the 
purpose of sale to the show. The organizer does not accept any 
responsibility for undelivered applications. 
Documents submitted after the 3rd entry deadline will not be taken 
into consideration. 
 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY VETERINARY CONDITIONS 
- Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví 
- Psi, kteří neprojdou přejímkou psů, se nemohou výstavy zúčastnit 
- Všichni psi musí být vybaveni pasem nebo veterinárním osvědčením 
o platném očkování proti vzteklině 
 

- All the entered dogs must be clinically healthy. 
- Dogs do not need a certificate of clinical health examination any 
more. 
- Dogs not checked by veterinary check-in on entry cannot 
participate in the show. 
- Dogs must have a pet passport or a veterinary certificate with a 
valid vaccination against rabies. 

INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY INSTRUCTIONS FOR FILLING – INENTRY FORMS 
Přihláška musí být vyplněna strojem nebo hůlkovým písmem.  
Pro každého psa musí být vyplněna samostatná přihláška. Nečitelné 
přihlášky nebudou akceptovány. Sleva pro druhého a dalšího psa je 
poskytována pouze v případě, že majitel je shodný s majitelem 
prvního psa uvedeným v rodokmenu. Jakékoli změny v majiteli např. 
spolumajitelství, jsou považovány za novou přihlášku a výstavní 
poplatek musí být uhrazen v plné výši.  
Pořadatel nebere odpovědnost za nesprávně vyplněné přihlášky. Ke 
každé přihlášce musí být doložena kopie průkazu původu psa a 
doklad o úhradě výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata.  
Pes může být přihlášen pouze do jedné z vypsaných tříd.  
Po 3. uzávěrce není možné provést přesunutí psa ze třídy do třídy. 
Přihláška bude potvrzena 10 dnů před datem konání výstavy 
emailem. V případě, že v tomto čase potvrzení přihlášky neobdržíte, 
kontaktujte nás na e-mailové adrese: svpprostejov@seznam.cz  

Entry forms should be filled out using a typewriter or in block 
letters. For each dog a separate entry form has to be filled out. 
Illegible entry forms will not be accepted. The discount for a second 
and any other additional dogs may be applied only if the owner is 
the same as for the first dog. Any change in the second entry form, 
e.g. addition of joint ownership, will be considered as a new entry 
at full cost. The organizer does not accept any responsibility for an 
incorrectly filled-in entry forms. A copy of the pedigree must be 
attached to each application form. Confirmation of payment must be 
attached to the entry form, otherwise the application will not be 
accepted. A dog can only be entered into one class. It is not 
possible to move dogs from one class to another after the 3rd 
deadline. Acceptance of the entry form will be confirmed 10 days 
before the show by e-mail. If the exhibitor does not receive the 
entry confirmation within the above-mentioned time frame, please 
contact us by e-mail: svpprostejov@seznam.cz  

TŘÍDY CLASSES 
Třída štěňat    4 – 6 měsíců 
Třída dorostu   6 – 9 měsíců 
Třída mladých   9 – 18 měsíců 
Mezitřída    15 – 24 měsíců 
Třída otevřená               od 15 měsíců 
Třída šampionů od 15 měsíců s titulem národní, 

mezinárodní šampion, evropský 
nebo světový vítěz 

Třída čestná od 15 měsíců s titulem národní, 
mezinárodní šampion, evropský 
nebo světový vítěz 

(třída čestná nesoutěží o titul vítěz speciální výstavy a o titul BOB) 
Třída veteránů   od 8mi let 
 

Minor puppy class   4 – 6 month 
Puppy class   6 – 9 month 
Junior class   9 – 18 month 
Intermediate class   15 – 24 month 
Open class              from 15 month 
Champion class from 15 month with title 

National, International 
Champion, Europe or World 
winner  

Honour class from 15 month with title 
National, International 
Champion, Europe or World 
winner 

(honour class does not take part in Speciality winner and BOB 
competition) 
Veteran class   from 8 years 

PROTESTY PROTESTS 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest může být 
podán pouze z formálních důvodů souvisejících s porušením 
výstavních řádů a propozic této výstavy. Protest musí být podán 
písemně se složením jistiny ve výši 1.300,- Kč.  V případě, že je 
protest shledán neopodstatněným, propadá jistina ve prospěch 
pořadatele výstavy. 
 

A protest against any decision made by the judge is not admissible. 
A protest can be submitted for formal reasons such as violation of 
the show regulation provisions and proposition provisions. 
The protest must be submitted in a written form, against a deposit 
of 60 EUR, during the course of the show. If the protest is found to 
be unjustified, this deposit will be forfeited to the organizer 
of the show. 

TITULY, ČEKATELSTVÍ, SOUTĚŽE TITLES, CERTIFICATS D’APTITUDE, COMPETITIONS 
CAJC CZ,  BOJ, CAC CZ, Res.CAC CZ, vítěz speciální výstavy, BOV,  
BOB, čekatelé klubového šampiona KCHP a KPaCHP 
Soutěže  

CAJC CZ,  BOJ, CAC CZ, R.CAC CZ, Speciality Winner, BOV,  BOB, 
KCHP CC, KPaCHP CC 
COMPETITIONS 
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Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší pes a fena třídy 
veteránů, Nejlepší pes a fena třídy čestné, Nejlepší pes a fena třídy 
štěňat, Nejlepší pes a fena třídy dorostu, Nejlepší pes a fena třídy 
mladých, Nejlepší pes a fena výstavy, Nejlepší mladý pudl, Nejlepší 
pudl výstavy 
ONLINE přihláška: www.vystavykchp.unas.cz/form.php 
Online přihláška je úspěšná pouze pokud obdržíte potvrzení 
e-mailem. Pokud toto potvrzení neobdržíte, kontaktujte nás. 
 

Best couple, Best kennel, Best veteran male, Best veteran female, 
Best honour class male, Best honour class female,  Best minor 
puppy male, Best minor puppy female, Best puppy male, Best 
puppy female,  Best junior male,  Best junior female, BIS Junior, 
Best male of the show, Best female of the show, BIS Speciality 
ONLINE application: www.vystavykchp.unas.cz/form.php 
Online application is successful only if you receive a 
confirmation e-mail. If you do not receive this confirmation, 
please contact us. 

VÝSTAVNÍ POPLATKY ENTRY FEES 
 1  

uzávěrka 
2  

uzávěrka 
3  

uzávěrka 
za prvního psa včetně 
katalogu 

650,- Kč 750,- Kč 850,- Kč 

za dalšího psa (stejné jméno 
majitele jako u 1. psa) 

550,- Kč 650,- Kč 750,- Kč 

Třída štěňat, dorostu a třída 
čestná 

250,- Kč 300,- Kč 300,- Kč 

Třída veteránů zdarma zdarma zdarma 
Soutěže 200,- Kč 200,- Kč 200,- Kč 
1. UZÁVĚRKA: 03. 09. 2014       
2. UZÁVĚRKA: 17. 09.2014                                    
3. UZÁVĚRKA: 30. 09. 2014 
Platba v den konání výstavy je možná pouze u zahraničních 
vystavovatelů. 
V případě, že přihlašujete více než jednoho psa, nemůže být za 
prvního přihlášeného psa považován pes přihlášený do třídy štěňat, 
dorostu, veteránů a čestné.  
PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT ZASLÁNY on-line,nebo poštou na adresu: 
Klub chovatelů pudlů  
Kotíkova 758/3 
103 00 Praha 10  
Tel.: +420 602529452 Monday – Thursday after 5 p.m.  
E-mail: svpprostejov@seznam.cz   
Web: www.vystavykchp.unas.cz 
on-line přihláška: www.vystavykchp.unas.cz/form.php  
Bankovní spojení  
ČSOB, č.ú. 233642274 /0300 v.s.26102014  
Na zaplacení výstavního poplatku používejte pouze složenky typu A, 
platba na účet. Složenky typu C nepřijímáme.  
 
Uveďte vždy variabilní symbol – DATUM KONÁNÍ VÝSTAVY 
 
Pro výši platby je rozhodující datum odeslání přihlášky (poštovní 
razítko nebo datum odeslání on-line přihlášky. 
Podpisem přihlášky a jejím odesláním vystavovatel souhlasí 
s uvedením jeho jména a adresy do katalogu výstavy a zavazuje se 
dodržovat výše uvedené řády a propozice výstavy. 
 

 1st 
deadline 

2nd 
deadline 

3rd 
deadline 

first dog, including 
catalogue 

30 EUR 36 EUR 44 EUR 

every additional dog of the 
same owner 

26 EUR 32 EUR 40 EUR 

baby, puppy class, honour 
class 

13 EUR 13 EUR 20 EUR 

veteran class gratis gratis gratis 
competitions 10 EUR 10 EUR 10 EUR 
1st ENTRY DEADLINE: 03.09.2014 
2nd ENTRY DEADLINE: 17. 09.2014 
3rd ENTRY DEADLINE: 30.09. 2014 
Payment on the day of the show is possible only for foreign 
exhibitors. The entry fee is in the amount of the 3rd entry. 
When entering more than one dog, the dogs entering the minor 
puppy class, puppy class, honour class and veteran class cannot be 
considered as a first dog entry.  
ENTRY FORMS MUST BE SEND on-line or by post to: 
Klub chovatelů pudlů 
Kotíkova 758/3 
103 00 Praha 10 
Czech Republic 
Tel.: +420 602529452 Monday – Thursday 5.30 – 7.30 p.m. 
E-mail: svpprostejov@seznam.cz  
Web site: www.vystavykchp.unas.cz 
on-line registration: www.vystavykchp.unas.cz/form.php 
Payments to the account 
ČSOB Praha 8  
IBAN CZ09 0300 0000 0002 3364 2274 
BIC CEKOCZPP 
Reference: Number of the owner´s mobil phone 
Account owner: Klub chovatelů pudlů, Praha 
For the purpose of distinguishing payments for the 1st , 2nd and the 
3rd deadline, the postal stamp date on the envelope containing the 
entry form is decisive. Do not forget to write your phone 
number on your payment transfer. The application will not 
be accepted without an evidence of payment. 
By signing and submitting the entry form, the exhibitor agrees to 
the publication of their name and address in the show catalogue 
and also agrees to respect the show regulations. 

UBYTOVÁNÍ ACCOMODATION 
Hotel Tennis-Club, Za Kosteleckou 49, 796 01 Prostějov 
www.tennis-club.cz 

Hotel Tennis-Club, Za Kosteleckou 49, 796 01 Prostějov 
www.tennis-club.cz 

 

 

 
 
 

           

 


