
WHIPPET KLUB     
K L U B O V Á   V Ý S T A V A  -  C A C  

29. 05. 2011 – NEDĚLE – KONOPIŠTĚ - areál u hotelu Nová Myslivna 
UZÁVĚRKA: sobota 14.5.2011 

 přejímka : 8:00 – 9:30 , posuzování : od 10.00  
rozhodčí :  Peter Mazura (A) 

www.whippet-club.com 
 

třídy věk výstavní poplatek  
 TŠt – třída štěňat 4-6 měsíců 100,-Kč 
TD - třída dorostu 6-9 měsíců           200,-Kč 
TM - třída mladých       9-18 měsíců                                       400,-Kč 

MZT - mezitřída 15-24 měsíců                             400,-Kč 
TO - třída otevřená od 15 měsíců 400,-Kč 
TP - třída pracovní -„- 400,-Kč 
TV - třída vítězů -„- 400,-Kč 

- v MZT,TO,TP,TV druhý a další 
pes stejného majitele                      

 300,-Kč 

TVE - třída veteránů od 8 let 100,-Kč 
TČ – třída čestná  100,-Kč 

soutěže  200,-Kč 
přihlášky na adresu : Ing. Veronika Kučerová Chrpová, 281 71 Rostoklaty 92 tel.: +420 603181201    
e mail : kucerova_chrpova@af.czu.cz 
platbu výstavního poplatku proveďte složenkou „C“ na adresu: Kira Charvátová, Ježkovice 143,  
683 04 p. Drnovice, +420 608127266 , kiracharvatova@centrum.cz  

 
Tituly : CAC, Res.CAC, CAJC, Primus Baby,Primus Puppy, Nejlepší Junior-vítězové TM, Nejlepší Pes a     
Nejlepší Fena (získává pes a fena, nastupují vítězové všech CAC tříd), Nejlepší Veterán – vítězové TVE, 
BOB (nastupují Nejlepší Pes a Nejlepší Fena + Nejlepší Junior+Nejlepší Veterán), Cena Whippet klubu 
(nastupuje BOB a vítězové tříd čestných) 
Soutěže : Nejlepší Pár (pes a fena v majetku jednoho majitele) , Nejlepší Chovatelská skupina (min. 
3 jedinci od min. dvou různých otců nebo matek – 3 rodiče), Junior handling  
Ceny : vítězové tříd, Nejlepší Pes, Nejlepší Fena , Nejlepší Junior, BOB, vítězi Ceny Whippet klubu 
vítězové soutěží - pohár  
 
Výstava bude pořádána dle ČMKU výstavního řádu a všech souvisejích platných řádů, zákonů, 
vyhlášek a nařízení. Přihlášený pes musí být zapsán v některé z plemenných knih států FCI. Udělení 
titulů není nárokové. 
 
Nutné doklady pro účast na výstavě: 
Průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že tento bude vydán (pouze u TŠt). 
Platný očkovací průkaz , nebo pet pas pro malá zvířata.  
 
Veterinární podmínky: 
Všichni psi, kteří se výstavy účastní musí být klinicky zdrávi. 
Psi musí být v imunitě proti vzteklině, očkování ne kratší dobu než 30 dnů a ne starší 1 rok či dle typu 
vakcíny. 
 
Všeobecné podmínky: 
Výstava je přístupná whippetům zapsaným v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli den před konáním 
výstavy stáří požadovaného pro zařazení do přihlášené třídy. Importovaní psi musí být zapsaní do 
plemenné knihy země importu. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo 
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Agresivní psi budou vyloučeni z posuzování. Z výstavy 
se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti nebo feny kojící a jedinci s operativním nebo 
jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Do výstavních prostor nemají přístup 
psi s kupírovanýma ušima. Změny exteriéru psa lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní 
úprava trimováním s vyvazováním na stole jsou zakázány. Pokud se výstava nebude konat 
z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel se podpisem 
zavazuje dbát ustanovení výstavního řádu, propozic, výstavního výboru a dodržovat pořádek v celém 
areálu. 
 
Protest: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest z formálních důvodů je možný 
pro porušení výstavního řádu a propozic. Musí být podán písemně, se složením jistiny 500,-Kč a to 
pouze během posuzování v kruhu. Nebude-li protest uznán, jistina propadá pořadateli výstavy. 



 
Přihlášku prosím vyplňte čitelně! 

jméno psa:  
otec :  
matka:  
třída pohlaví datum narození číslo zápisu 

    
chovatel :  

majitel , adresa 
tel . & e-mail : 

 
 

 
jméno psa:  

otec :  
matka:  
třída pohlaví datum narození číslo zápisu 

    
chovatel :  

majitel , adresa 
tel. & e-mail : 

 
 

          
pár   
skupina  
junior handling  
 
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Souhlasím s uveřejněním své 
adresy v katalogu. 
 
Dle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky: 
 
První pes.................................................................................................................................. 
(TŠt, TD, Tve, TČ – pokud jsou jedinými v majetku jednoho majitele) V ceně za prvního je i katalog. 
 
 
Druhý pes ................................................................................................................................ 
 
 
 
Souteže (možno platit a dohlásit i na místě)................................................................................. 
                                                                                                                
 
 
Celkem...................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
        
datum a podpis : 

 
 

       
 (přihlášky nebudou zpětně potvrzovány)                                           
 
 
 
 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku. 
V případě, že tato přihláška bude přijata a pes uveřejněn v katalogu, zavazuje se vystavovatel zaplatit 
výstavní poplatek dodatečně a to i v případě, že se výstavy nezúčastní. 

 
 
 

kopie dokladu o zaplacení 


