
PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ  

 

            Klubu chovatelů pudlů, z.s. -  KCHP 

Klub chovatelů pudlů, z.s. - KCHP , Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen 

FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na     

se zadáváním titulů: 
 čekatel dorost šampiona KCHP 
 čekatel mladého šampiona KCHP 
 CAJC ČR 
 vítěz speciální výstavy mladých 
 čekatel šampiona KCHP 
 CAC ČR, res. CAC 
 čekatel šampiona šampionů KCHP 
 vítěz speciální výstavy 
 čekatel veterán šampiona KCHP 
 vítěz speciální výstavy veteránů 
 čekatel čestného šampiona KCHP 

 

 

 

7. května 2023 

V rámci Krajské výstavy psů Florinka výstaviště Flora Olomouc   
 

  

    7.30  -  9.00    Přejímka psů 
    9.00  -  9.15    Zahájení výstavy 
    9.15  -  14.00           Posuzování v kruzích 
 14.00  -  14.45  Polední přestávka 
 14.45  -  15.00           Přehlídka nových šampionů a předání cen 

 15.00  -  16.30  Soutěže o vyšší tituly, zvláštní soutěže 
 

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK 
 
 

 I . uzávěrka 3.3.2023    II. uzávěrka 9.4.2023 
 
 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE 
 

Přihlášky a propozice : https://www.florinkaolomouc.cz 
 

PŘÍHLÁŠENÍ POUZE PŘES www.dogoffice.cz 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ   

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 

PROGRAM VÝSTAVY 

https://www.florinkaolomouc.cz/
http://www.dogoffice.cz/


  
 

 

POSUZOVATEL VÝSTAVY 

 
Pořadatelé si vymiňují právo změny posuzovatele        
 

Sally Burns, Irsko 
 

 
 
 

Krátké představení slovy paní rozhodčí : 
Dobrý den, všem, 

jmenuji se Sally Burns. Vystavuji psy a propaguji moji profesi střihače v mém salonu „Professional 

Pets“ více než 30 let. V roce 1999 jsem vyhrála soutěž Scottish Grooming Championship. Předvádím 

úpravu psů a upravuji psy pro různé semináře ale i pro televizní vysílání. 

Svoji kynologickou karieru jsem začala v roce 2000 a mám oprávnění posuzovat soutěže „Best in 

Show“, všechna plemena skupiny 2,5,6,9  a také několik plemen ve skupině 3 a 10.  

Do současnosti jsem posuzovala řadu nejvyšších soutěží jako např. CC  toy feny na Cruftu, soutěž 

Šampion šampionů 2016, 2017 a v roce 2019 soutěž Štěně roku v Irsku. V roce 2019 jsem měla to 

potěšení posuzovat Pudla roku Velké Britanie a vybírat z nejúspěšnějších anglických pudlů všech 

velikostí a barev. 

Odchovala jsem řadu multišampionů ve velkých a toy pudlech, ale i v plemenech šar pei a velký 

knírač. V současné době jsem spolumajitelkou renomované chovatelské stanice toy pudlů GRAYCO 

spolu se světově proslulou chovatelkou paní Lesley Howard.  

Velice se těším, že budu mít možnost potkat každého z vás a posuzovat vaši speciální výstavu pudlů. 

Sally Burns 

 
 
 



 

TITULY ZADÁVANÉ V RÁMCI ODPOLEDNÍCH SOUTĚŽÍ NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ PUDLŮ 

 

 NEJLEPŠÍ PES A FENA TŘÍDY ČESTNÉ 
 NEJLEPŠÍ PES A FENA TŘÍDY VETERÁNŮ 
 NEJLEPŠÍ PES A FENA TŘÍDY ŠTĚŇAT 
 NEJLEPŠÍ PES A FENA TŘÍDY DOROSTU 
 MLADÝ VÍTĚZ BAREVNÉHO RÁZU 
 NEJLEPŠÍ PES A FENA TŘÍDY MLADÝCH 
 VÍTĚZ BAREVNÉHO RÁZU 
 NEJLEPŠÍ PES A FENA VÝSTAVY 
 NEJLEPŠÍ PUDL SPECIÁLNÍ VÝSTAVY PUDLŮ - BISS  
 
 

ZVLÁŠTNÍ SOUTĚŽE 

Do zvláštních soutěží může být přihlášen pouze jedinec na této výstavě posouzený ve vypsaných 

třídách. Všechny soutěže budou probíhat podle výstavního řádu KCHP a jsou zařazeny do odpoledních 

soutěží. 

DÍTĚ A PES 
Posuzuje se kontakt dítěte a psa a předvedení psa dítětem. 
I. kategorie: 5 - 8 let věku dítěte 
II. kategorie: 9 -13 let věku dítěte 
 

NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA 
Přihlásit do soutěže se může chovatel, který předvede minimálně 3 jedince jednoho barevného a 
výškového rázu pocházející z jeho chovatelské stanice a to minimálně po jedné matce a dvou otcích 
resp. dvou matkách a jednom otci. Posuzuje se typová vyrovnanost a kvalita odchovů 
 

NEJLEPŠÍ ODCHOVY PO KRYCÍM PSOVI 
Přihlásit do soutěže se může majitel krycího psa, který předvede minimálně 3 jedince stejného 
barevného a výškového rázu pocházející po jeho psovi a minimálně dvou matkách. Posuzuje se typová 
vyrovnanost a kvalita odchovů 
 

NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÝ PÁR 
Do soutěže se přihlašuje pes a fena stejného výškového a barevného rázu pocházející z jedné 
chovatelské stanice. Posuzuje se pohlavní výraz a kvalita odchovů 
 

NEJLEPŠÍ PÁR PSŮ 
Do soutěže se přihlašuje pes a fena stejného výškového a barevného rázu v majetku jedné 
osoby. Posuzuje se pohlavní výraz a kvalita jedinců. V případě spolumajitelství musí majitelé předložit 
na vyžádání pořadatele výstavy smlouvu o spolumajitelství. 
 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY A DOKLADY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ 

 
Každý vystavovatel je povinen předložit doklad o očkování proti vzteklině dle platných 
předpisů. 
Doklady potřebné pro účast na výstavě:  
 PRŮKAZ PŮVODU VYSTAVOVANÉHO JEDINCE  
 OČKOVACÍ PRŮKAZ VYSTAVOVANÉHO JEDINCE  
 POTVRZENÍ O PŘIJETÍ PSA, NEBO FENY NA VÝSTAVU – ZASLANÝ VSTUPNÍ LIST 



 VŠECHNA ZVÍŘATA MUSÍ BÝT KLINICKY ZDRÁVA 
 PSI JIŽ NEPOTŘEBUJÍ DOKLAD O KLINICKÉM VYŠETŘENÍ JEJICH STAVU 
 PSI, KTEŘÍ NEPROŠLI PŘEJÍMKOU SE NESMÍ  VÝSTAVY ZÚČASTNIT! 
 

VÝSTAVNÍ ŘÁD Klubu chovatelů pudlů -  KCHP 

 
Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny zapsaní v plemenných knihách členských států FCI, kteří v den 
konání výstavy dosáhli předepsaného věku.  
Z výstavy se vylučují psi a feny ve vlastnictví osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav. 
Dále feny ve vysokém stupni březosti, feny kojící, psi a feny ve vlastnictví posuzovatele, který na této 
výstavě posuzuje.  
Psi a feny musí být opatřeni obojkem, vodítkem, kousaví jedinci náhubkem. Pořadatel nezodpovídá za 
zranění, ztrátu nebo úhyn psa. Psi a feny, kterým nebude možno prohlédnout zuby, a agresivní jedinci 
musí být vyloučeni z posuzování bez nároku na vrácení výstavního poplatku.  
Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat výstavní řád. Při jeho porušení má pořadatel 
právo vystavovatele z výstavy vyloučit. 
Vystavovatel je povinen řídit se pokyny vedoucího kruhu a organizátora výstavy a je povinen 
nastoupit se svým psem k posouzení včas. V případě, že se výstava neuskuteční, budou poplatky 
použity na krytí nákladů spojených s její přípravou. 
 
NA TÉTO VÝSTAVĚ SE NEBUDE KONAT BONITACE 


