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48. ročník
Mezinárodní výstavy psů všech plemen

INTERCANIS CACIB FCI

21. – 22. června 2014
BVV Brno – brněnské výstaviště

Program:
7.30 – 8.45 přejímka psů
9.00 – 14.00 posuzování v kruzích
11.00 – 13.30 předkola Mladý vystavovatel
14.30 – 17.00 finále Mladý vystavovatel, přehlídky a závěrečné soutěže

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

IV. SKUPINA
Dachshund	 	Bušta	Jan,	CZ		

V. SKUPINA
Akita,	American	Akita,	Al.	Malamute,	Gronlandshund,	
Samoyede,	Sib.	Husky	 Márová	Petra,	CZ
Spitz,	Chow	Chow	 Řehánek	Petr,	CZ
Basenji,	Shiba,	Perro	Sin	Pelo	del	Peru	 Ridarčíková	Gabriela,	SK
Thailand	Ridgeback	 Havelka	Tibor,	SK
Ostatní	nevyjm.	pl.	sk.	V	 Řehánek	Petr,	CZ

VI. SKUPINA
Dalmatinac,	Beagle	 Kavčič	Marija,	SLO
Rhod.	ridgeback,	Basset	hound,	Bloodhound	 Chwalibóg	Elzbieta,	PL
Ostatní	nevyjm.	pl.	sk.	VI	 Kavčič	Marija,	SLO

VII. SKUPINA
Engl.,	Irish,	Gordon	Setter,	Pointer,	
Deutsch	Kurzhaar,	Český	fousek	 Šrámek	Čestmír,	CZ
Magyar	Vizsla,	Deutsch	Drath.,	Pudelpointer,	
Slov.	hrub.	ohař,	Weimaraner	 Řehánek	Petr,	CZ
Ostatní	nevyjm.	pl.	sk.	VII	 Šrámek	Čestmír,	CZ

VIII. SKUPINA
Amer.	Cocker	Spaniel,	Engl.	Cocker	Spaniel,	Engl.	Springer	Spaniel	 Beradze	Iuza,	CZ
Labrador	Retriever	 Šimek	František,	CZ
Flat	Coated	Retriever,	Golden	Retriever,	Nova	Scotia	D.	T.	Retriever,	
Chesepeake	B.	Retriever,	Curly	Coated	Retriever	 Zhuk	Anatolij,	BY
Ostatní	nevyj.	pl.	sk.	VIII	 Vondrouš	Otakar,	CZ

IX. SKUPINA
Boston	Terrier,	Tibet.Spaniel,	Havanais	 Ridarčíková	Gabriela,	SK
Chinese	Crested	Dog,	Papillon,	Phalene	 Kubeš	Robert,	CZ
Bouledogue	Francais,	Pug	 Beradze	Iuza,	CZ
Cavalier	+	King	Charles	Spaniel	 Javorčík	Vladimír,	SK
Chin,	Bichon	a	poil	Frisé,	Maltese,	Pekingese,	Tibetan	Terrier	 Vondrouš	Otakar,	CZ
Petit	Brabancon,	Griffon	Bruxellois,	Griffon	Belge,	Chihuahua	 Kavčič	Marija,	SLO	
Coton	de	Tulear	 Řehánek	Petr,	CZ
Caniche,	Shih	Tzu	 Zhuk	Anatolij,	BY
Ostatní	nevyjm.	pl.	sk.	IX	 Vondrouš	Otakar,	CZ

X. SKUPINA
Afgan	Hound,	Borzoi,	Saluki,	Greyhound,	Whippet,
Piccolo	Levriero	Italiano,	Azawakh	 Ronovská	Vlastimila,	CZ
Irish	Wolfhound,Deerhound	 Vondrouš	Otakar,	CZ	
Ostatní	nevyjm.	pl.	sk.	X	 Vondrouš	Otakar,	CZ	
	

Neuznaná plemena FCI 
Boerboel,	Český	horský	pes,	Český	strakatý	pes,	Lousiana	Catahoula,	
Moskovskaja	storož.	sobaka,	Pražský	krysařík	 Ovesná	Božena,	CZ	
PatterdaleTerrier	 Polehňa	František,	CZ	
Am.	Hairless	T.,	Am.	Bulldog,	Chodský	pes,	Continental	Bulldog	 Řehánek	Petr,	CZ
Ostatní	nevyjm.	pl.	 Ovesná	Božena,	CZ

Junior	Handling	sobota:	 Vondrouš	Otakar,	CZ
	 neděle:	 Kučerová	Chrpová	V.,	CZ

Hlavní	rozhodčí:		 Jílková	Zdenka,	CZ

Změna vyhrazena.

FCI

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA



ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIEČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

Rozdělení plemen podle skupin FCI:
Sobota: I., III., IV., VI., VII., VIII. + FCI neuzn. plemena
Neděle: II., V., IX., X. 
Uzávěrka přihlášek:   1   28. 4. 2014       2  9. 5. 2014      3   16. 5. 2014

Přihlášky zašlete na adresu: 
INTERCANIS – MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ, VŠETIČKOVA 5, 602 00 BRNO, CZ
Tel. : 543 211 558, Fax: 543 212 026, Mobil: 607 879 875
E-mail: info@intercanis. cz, http://www. intercanis.cz

Třídy: rozdělení podle Výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce)
Tituly: CAJC ČR, BOJ, CAC ČR, CAC ČMKU, Rez. CAC ČR, CACIB FCI, Rez. CACIB FCI, 
BOV, BOB – Vítěz plemene, Nejlepší veterán, Nejlepší dorost, Nejlepší mladý dne + 
výstavy, Nejlepší pes skupiny FCI, Nejkrásnější pes dne, Nejkrásnější pes výstavy. 
Udělení titulů není nárokové. Pro získání titulů Český mladý šampion, Český šampion, 
mezinárodní šampion platí ustanovení ČMKU, FCI. 

Soutěže:
•  Mladý vystavovatel – Junior handling – věkové skupiny:1. od 9–13 let, 2.  od 13–17 let. 

Soutěží se se psem, zapsaným v plemenné knize uznávané FCI, nemusí být na výstavě 
posouzen. Pes může být přihlášen pouze v den posuzování jeho plemene. 

•  Hodnotí se předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. Body získané v soutěži lze 
započítat do celoroční a celostátní soutěže z národních a mezinárodních výstav. 

•  Sobota – Velká národní cena – nastupují všichni příslušníci českých ná-
rodních, uznaných i neuznaných plemen, včetně čsl. vlčáka. Do soutěže o vítěze 
postupují pouze psi s BOB. 

•  Nejhezčí pár psů – pro fenu i psa stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku 
jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v PP. 

•  Chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince stejného plemene, kteří byli na výstavě 
posouzeni, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek. 

Výstavní poplatky:
 1. uzávěrka 2. uzávěrka 3. uzávěrka

za prvního psa včetně katalogu 800 Kč 900 Kč 1 000 Kč
za dalšího psa 700 Kč 800 Kč 900 Kč
(bez	kat.	=	stejné	jméno	majitele	jako	u	1.	psa)
štěňata, dorost, veteráni 400 Kč 500 Kč 600 Kč
(při	vyst.	více	psů	nemůže	být	považován	za	1.	psa)
soutěže 200 Kč 300 Kč 400 Kč

Adr. majitele účtu a č.ú.: 
Českomoravská kynologická jednota, Jungmannova 25, 115 25, Praha 1
KB Praha 1, č. účtu: 19-5374190227/0100, Var. symbol: 311
IBAN CZ 9801000000195374190227 SWIFT KOMBCZPP
Platba na účet, v případě platby na poště používejte výhradně složenku typu A.  
Pro rozlišení výše plateb při první, druhé a třetí uzávěrce rozhoduje datum poštovního 
razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška 
přijata!!! Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení. 

Veterinární podmínky:
• všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
•  psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít 

platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. 
•  psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným 

pasem pro malá zvířta a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Par-
lamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 

•  po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo 
k vzájenému napadání nebo případnému poranění osob. 

Všeobecná ustanovení:
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psů a fenám všech plemen 
zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadova-
ného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, 
na přihlášce je nutno uvést zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Rozdělení 
do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou 
obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní 
a šampiónů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel výstavy nezodpovídá 
za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Je zaká-
záno psy upravovat jakoukoli látkou, která mění strukturu, barvu nebo tvar srsti, kůže nebo 
čenichu. Povoleno je pouze trimování, zastřižení, česání a kartáčování. Je také zakázáno 
vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto 
ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Majitelé psů 
s uděleným titulem BOB – Vítěz plemene, jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné 
přehlídky vítězů.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic 
a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni 
dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních 
příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich 
prodeje na výstavě je zakázáno. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené 
přihlášky. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno nejpozději do 10 dnů před výstavou. Pokud 
toto neobdržíte, kontaktujte, prosím, výstavní kancelář. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním 
své adresy v katalogu (event. na web. stránkách Intercanis).

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních 
důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, 
současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku, a to pouze v prů-
běhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

Důležité upozornění:
K přihlášce psa na výstavu je nutno současně přiložit oboustrannou 
fotokopii jeho průkazu původu – platí pro všechny psy přihlášené 
na výstavu, certifikát o zkouškách nebo kopii šampionátu pro zařazení 
psa do tř. pracovní nebo šampionů. 

Inzerce v katalogu:
k 1. uzávěrce: pro jednotlivce  1 A5 strana 1 500 Kč, 1/2 strany 750 Kč
Pro firmy dle dohody. 
k 2. uzávěrce: pro jednotlivce  1 A5 strana 2 000 Kč, 1/2 strany 1 000 Kč

Pro firmy dle dohody.

ROZHODČÍ:

I. SKUPINA

Austr.	Cattledog,	Čsl.	vlčák,	D.	Schäferhund,	Saarloos	Wolfhond	 Václavík	Miroslav,	CZ
Berger	de	Beauce,	Berger	Blanc	Suisse,	Bobtail,	Berger	de	Brie,	
Bouvier	des	Flandres,	Polski	Owczarek	Podhal.,	
Polski	Owczarek	Nizinny,	Welsh	Corgi	 Ridarčíková	Gabriela,	SK
Bearded	Collie,	Collie,	Shetland	Sheepdog	 Javorčík	Vladimír,	SK
Austr.	Shepherd,	Chien	de	Berger	Belge,	Border	Collie	 Márová	Petra,	CZ
Ostatní	nevyjm.	pl.	sk.	I	 Václavík	Miroslav,	CZ

II. SKUPINA
Bulldog,	Pincher	 Beradze	Iuza,	CZ
Mastiff,	Coban	Cöpegi,	Dogo	Argentino,	Bullmastiff,	Cane	Corso,	
Mastin	Espagnol,	Tosa	inu,	Do-Khyi	 Havelka	Tibor,	Sk
Fila	Brasileiro,	Tchiorny	Terrier,	Leonberger,	Kavkaz.	+Stredneas.	Ovtch.,	
Chien	de	Montagne	des	Pyrénées,	Mastin	de	los	Pirineos,	
St.	Bernardshund,	Sarplaninac	 Václavík	Miroslav,	CZ
Berner	Sennenhund,	Appenz.,	Entleb.,
Grosser	Schweizer	Sennenhund,	Sharpei	 Ovesná	Božena,	CZ
Howawart,	Dogue	de	Bordeaux,	Ca	de	Bou	 Šimek	František,	CZ
Schnauzer,	Newfoundland,	Landseer	 Chwalibóg	Elzbieta,	PL	
Deutsche	Dogge,	Dobermann,	Rottweiler,	Deutscher	Boxer	 Kavčič	Blaž,	SLO
Ostatní	nevyjm.	pl.	sk.	II	 Václavík	Miroslav,	CZ

III. SKUPINA
Airedale	T.,	Fox	Terrier,	Staffordshire	Bullterier	 Havelka	Tibor,	SK
Am.	staf.	Terrier,	West	Highl.	White	T.,	Bullterier	 Kavčič	Blaž,	SLO
A.	Silky	T.,	Bedling.	T.,	Cairn.	T.,	Český	terier,	Dandie	Dinmont	T.,	Lakeland	T.,	
Jagdterrier,	Norfolk	T.,	Norwich	T.,	Sealyham	T.,	Scottish	T.,	Welsh	T.,	 Polehňa	František,	CZ
Irish	T.,	Kerry	blue	T.,	Manchester	T.,	Irish	Soft	Coated	W.	T.		 Šimek	František,CZ	
Jack	R.	T.,	Parson	R.	T.,	Border	T.		 Kubeš	Robert,	CZ
Yorkshire	Terrier	 Ovesná	Božena,	CZ
Ostatní	nevyjm.	pl.	sk.	III	 Polehňa	František,	CZ

Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele  
v průkazu původu je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění 
spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu.


