
                                            43. Klubová výstava
                                             BASSET KLUBU ČR
                                             Zámek Bílé Poličany

Sobota  10. 6. 2023
Zveme vás na výstavu Basset klubu ČR se zadáváním titulu „Klubový vítěz“

ROZHODČÍ

Paní Henrieta Surian (Maďarsko)

Basset Hound                                                                                                         
Petit Basset Griffon Vendéen 
Grand Basset Griffon Vendéen
Basset Artesian Normand
Basset Bleu de Gascogne
Basset fauve de Bretagne

* Změna rozhodčího vyhrazena

PROGRAM

08:15 -               08:45 přejímka psů
09:00        -                               klubové shromáždění (zprávy členů výboru, přednáška MVDr. Sucháček – Lafora a další zdravotní
problémy                                                  bassetů, přednáška genetika v kostce Ing. Fulínová, vyhlášení a předání pohárů, volby)
Po ukončení KS posuzování v kruhu 
Po skončení posuzování proběhnou soutěže a poté chovný svod.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

1. termín*     12. 5. 2023 2. termín*       26. 5. 2023
*Datum poštovního razítka 

TŘÍDY

štěňat 4 až 6 měsíců věku
dorostu 6 až 9 měsíců věku 
mladých 9 až 18 měsíců věku
mezitřída 15 až 24 měsíců věku
otevřená od 15 měsíců 
pracovní od 15 měsíců s dokladem (kopie) o složené zkoušce
vítězů psi  a  feny  s přiznaným  titulem  mezinárodním,  národním,  národní  vítěz  nebo

klubový vítěz a doklad (kopie) o titulu připojit k přihlášce
veteránů od 8 let věku 
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání 
přihlášky. Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovaní jednici mohou být přihlášeni pouze do jedné ze 
tříd uvedených na přihlášce. Ve třídě dorostu se zadává pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se Vítěz třídy. Do třídy pracovní 
je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňující k zařazení do této třídy (certifikát pro psy loveckých plemen vydává 
ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141  00 Praha 4 – Chodov) 
Pro zařazení do třídy pracovní nestačí kopie soudcovských tabulek nebo diplomu ze zkoušek. 

Pro zařazení do třídy vítězů je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do této třídy (mezinárodní a
národní šampión, národní vítěz, klubový vítěz). Tituly musejí být získány v konkurenci dospělých. V případě, že získané
tituly  opravňující  zařazení  do  třídy  vítězů  nebo  certifikát  po  absolvování  předepsaných  zkoušek  pro  třídu
pracovní, nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. 

Ke každé přihlášce přiložte fotokopii celého průkazu původu – platí pro všechny jedince přihlášené na výstavu.
Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata.

TITULY
CAJC Čekatelství  šampionátu  krásy  mladých  ČR  se  uděluje  psům  a  fenám

jednotlivě  ve  třídě  mladých.  Může  být  zadán  psovi  a  feně  oceněným
známkou  „Výborný  1“.  Titul  CAJC  není  nárokový  a  uděluje  se  jen  při
mimořádných exteriérových kvalitách jedince.

CAC Čekatelství  šampionátu  krásy  ČR  se  uděluje  psům  a  fenám  ve  třídě
mezitřída,  otevřená,  pracovní  a  vítězů.  Může  být  zadán  psovi  a  feně
oceněným známkou „Výborný 1“. Titul CAC není nárokový a uděluje se jen
při mimořádných exteriérových kvalitách jedince 

res.CAC Rezervní  čekatelství  šampionátu  krásy  ČR  se  uděluje  psům  a  fenám
jednotlivě  ve  třídách  mezitřída,  otevřená,  pracovní  a  vítězů.  Může  být
zadán  psovi  a  feně  oceněným  známkou  „výborný  2“.  Res.  CAC  není
nárokový titul  a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách
jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen
jedinec oceněný známkou „Výborný 1“. Pokud na výstavě získá CAC ČR
jedinec,  který  má  již  potvrzený  titul  „Český  šampión“,  je  přiznán  CAC
jedinci,  který  ve stejné  třídě  obdržel  res.  CAC.  Potvrzení  titulu  si  ověří
majitel jedince oceněného psa res.CAC na sekretariátu ČMKU.

Klubový vítěz 
mladých*

Zadává se psovi a feně, kteří byli  na Klubové výstavě ve třídě mladých
oceněni známkou V1, CAJC.

Klubový vítěz* Do soutěže postupují psi a feny, kteří byli na Klubové výstavě ve třídách
mezitřída, otevřená, pracovní nebo vítězů oceněni známkou V1, CAC. Psi a
feny se hodnotí zvlášť



Nejlepší mladý 
plemene 
(BOJ)
Nejlepší veterán 
plemene(BOV)

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech
mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
 
Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1.

Vítěz plemene (BOB)

Nejlepší z opačného
 pohlaví
(BOS)

Do  soutěže  nastupují  Nejlepší  mladý  pes  nebo  fena  plemene  (BOJ),
nejlepší dospělí jedinci (Klubový vítěz) a nejlepší veterán plemene (BOV). 
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena (Klubový vítěz mladých),
nejlepší veterán pes a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Klubový
vítěz) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB. 

Vítěz výstavy (BIS) Pes  nebo  fena  Klubové  výstavy,  kteří  byli  oceněni  titulem  BOB
v jednotlivých plemenech zúčastněných na Klubové výstavě.

*Tituly Klubový vítěz mladých a Klubový vítěz jsou vázány na členství majitele* psa v BK ČR. Členství v klubu je dáno -  den
1.termínu uzávěrky přihlášek a je podmíněno zaplacením členských příspěvků pro aktuální kalendářní rok.

SOUTĚŽE

Dítě a pes pro děti  od 4  do  17 let,  pes  musí  být  jednoho  z posuzovaných  plemen,
nemusí být však na výstavě posouzen

Nejkrásnější pár psů pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v 
majetku jednoho majitele.

Chovatelská skupina do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců 
jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých 
spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě 
posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině (pes byl v době od 30ti dnů do jednoho roku před termínem konání výstavy vakcinován

proti vzteklině).
3. Výše uvedené veterinární podmínky musí splňovat i psi návštěvníků.

PROTEST

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů
(porušení výstavních předpisů a propozic). Protest musí být podán písemně pouze v průběhu výstavy současně se složením
jistiny ve výši 400 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Výstava se koná podle výstavního řádu ČMKU a těchto propozic. Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v uznaných
plemenných knihách členských států FCI. Importovaní psi musí být zapsáni v některé z českých plemenných knih. Vystavovatel
odpovídá za všechny škody psem způsobené. Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené ani za škody, které
vzniknou onemocněním, úhynem nebo ztrátou psa. Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící
feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Na
výstavě  platí  zákaz  změny  exteriéru  psa  prováděné  lakováním,  pudrováním  a  tónováním  srsti  a  základní  úprava  srsti  a
vyvazování psů na stolech. Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán. 
Výstavní výbor ubytování nezajišťuje. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Vystavovatel (majitel)
souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu, pokud na přihlášce neuvede jinak. V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší
moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

PŘIHLÁŠENÍ NA VÝSTAVU PROVÁDĚJTE ON-LINE PŘES DOGOFFICE: www.dogoffice.cz
A DÁLE JE ZACHOVÁNA MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ SE DOPORUČENĚ NA ADRESU:
Jana Polakovičová, Kly-Lom, 259, 27741 Kly, Czech Republic, e-mail: jpolakovicova@seznam.cz
on-line ke stažení jsou přihlášky na: http://www.bassetklub.cz

K přihlášce  přikládejte  kopii  průkazu původu psa  (obě strany)  a  kopii  dokladu o  zaplacení  výstavního  poplatku.  Přijetí
přihlášky  bude písemně potvrzeno  cca  týden před  výstavou  vstupním listem.
Pokud toto neobdržíte, kontaktujte, prosím, výstavní výbor. Bez vstupního listu
nebudete na výstavu přijati. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky, pokud tato neodpovídá výstavním
předpisům a podmínkám. Pokud přihláška nebude obsahovat všechny požadované údaje (kopie dokumentů opravňujících k
zařazení do třídy pracovní či vítězů) nebo údaje nebudou odpovídat zařazení do příslušné třídy, bude pes (fena) zařazen(a) do
odpovídající třídy. 

VÝSTAVNÍ POPLATKY

Výstavní  poplatek  musí  být  zaplacen  před  podáním  přihlášky  složenkou  nebo  bankovním  převodem  na  účet  č.
2201500211/2010 (Fio Banka). Vždy uvádějte také var. symbol – VS=500. Ústřižek složenky, případně kopii příkazu k úhradě
připojte k přihlášce, jinak nebude přihláška přijata.
Zahraniční účastníci zaplatí poplatek na místě v Kč ve výši poplatku 2. uzávěrky.

Poplatek do uzávěrky 12. 5. 2023 26. 5. 2023
za prvního psa člena BK (včetně katalogu) 800 Kč 900 Kč
za každého dalšího psa člena BK (bez katalogu) 700 Kč 800 Kč
za prvního psa nečlena BK (včetně katalogu) 1000 Kč 1200 Kč



za každého dalšího psa nečlena BK (bez katalogu) 900 Kč 1100 Kč
za přihlášku do třídy dorostu a veteránů 300 Kč 400 Kč
za přihlášku do třídy štěňat 200 Kč
za přihlášku do soutěže Dítě a pes 200 Kč
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější pár 200 Kč
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější chov. Skup. 200 Kč

Do soutěží se lze přihlásit a zaplatit i v den výstavy.

CHOVNÝ SVOD

V sobotu 10. 6. 2023 po skončení soutěží bude uspořádán chovný svod – bonitace. Svodu se mohou účastnit adepti chovu ve
věku minimálně 1 rok. Hodnocení psa se provádí pouze jednou za život a je definitivní, chovný svod nelze opakovat. Přihláška na
svod je součástí přihlášky na výstavu.

Při podání přihlášky ke svodu písemně předem nebo v místě konání svodu  / člen 
BK

300 Kč

Pro nečleny BK je jednotná cena                                                    1000 Kč

Písemné přihlášky na chovný svod posílejte na adresu:
Jana Polakovičová, Kly-Lom, 259, 27741 Kly, Czech Republic, e-mail: jpolakovicova@seznam.cz
on-line ke stažení jsou přihlášky na: http://www.bassetklub.cz
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ

- Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že průkaz bude vydán
- Platný očkovací průkaz

INZERCE VE VÝSTAVNÍM KATALOGU

strana A5 ½ strany A5 ¼ strany A5
pro vystavovatele: krytí, prodej štěňat, … 200 100 50
pro firmy: prodej kynologických potřeb, úprava psů, … 400 200 100
sponzor: 0 0 0

Rozsah inzerátu musí odpovídat požadované velikosti formátu. Výstavní výbor si vyhrazuje právo grafické úpravy.
Pro inzerenty platí nejpozději 2. termín uzávěrky tj. 26. 05. 2023. Požadavek na inzerci lze zaslat přímo na adresu
definovanou pro příjem přihlášek na výstavu.
VÝSTAVNÍ VÝBOR

Ředitel výstavy Mgr. Jaroslav Rataj předseda BK
Vedoucí výst. kruhu Vendula Šoltová jednatel BK
Pokladník Tereza Hlaváčková ekonom BK
Přejímka psů Jana Polakovičová matrikářka BK

Vendula Šoltová jednatel BK
Příjem protestů Lenka Ratajová poradce chovu BK

MÍSTO A KONTAKT
Zámek Bílé Poličany
Bílé Poličany, 544 52, Bílé Poličany, Tel.: +420 499 694 211, 606 033 605, 702 298 706     GPS: 
50°23'28.66"N,15°43'43.99"E
recepce@hotelzamekbilepolicany.cz
Web: http://www.hotelzamekbilepolicany.cz 

Zámek Bílé Poličany se nachází ve stejnojmenné obci 9 km od Dvora Králové nad Labem a 
4 km od Miletína. Nově zrekonstruovaný renesanční zámek je situován v jedinečném prostře-
dí, obklopeném rozsáhlým krajinářským parkem. Zámek nabízí možnost ubytování přímo v 
zámecké budově s neopakovatelným výhledem do zámeckého parku. 

mailto:recepce@hotelzamekbilepolicany.cz
http://http:/www.hotelzamekbilepolicany.cz

