
 
pořádá  a srdečně Vás zve 

ve dvou dnech  6. a 7. června 2020  na 

 

 na sobotní     XXXIV. 
 

 
 

 

CAC - s Klubovým vítězem    
Následuje výroční členská schůze a slavnostní předávání klubových titulů  

 

a na nedělní     XXXV. 

 
 

 

CAC - bez Klubového vítěze   
 

se zadáváním titulů: 
Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, CAJC-ČR, CAC-ČR, Res CAC - ČR,                   

BOJ, BOV, BOB, BOS  
na 34. Klubové výstavě – Klubový Vítěz KCHBPF pes i fena             

 

v Loveckém hotelu Jívák 89, 289 37 Loučeň 



  
Uzávěrka přihlášek:      I.  11.5. 2020         II. 18.5. 2020 

Klubová výstava KCHBPF,  z.s. konaná dne 6. 6. 2020    
 

Delegovaný rozhodčí:    MUDr. Milan Raba  Mezinárodní rozhodčí FCI 

Program:   1145 – 1245    přejímka a registrace psů  

                  1145  - 1245    bonitace 

                                   1250    zahájení výstavy 

                      posuzování v kruhu, soutěže 

            1800   členská schůze a volby nového výboru KCHBPF z.s. se společnou 

večeří a následuje slavnostní klubový Galavečer– jedná se o slavnostní předávání cen 

klubových titulů a klubových soutěží. Galavečer je otevřený pro všechny členy i  

nečleny klubu a jejich rodinné příslušníky, kteří se chtějí pobavit a seznámit s děním v 

KCHBPF. Po výroční členské schůzi bude společná večeře, kterou si rezervujete 

v předplacené stravence za 100,-Kč na osobu zároveň s přihláškou a poté seznamovací 

společenský večírek s volnou zábavou. Všichni jste co nejsrdečněji zváni a těšíme se, 

že přijdete mezi nás. 

                                   

Klubová výstava KCHBPF,  z.s. konaná dne 7. 6. 2020 

 
Delegovaná rozhodčí:   Ing.  Alena Košťálová  Mezinárodní  rozhodčí FCI 

Program:    900 – 945 přejímka a registrace psů, bonitace 

                          1000 zahájení výstavy posuzování v kruhu, soutěže 

                                     

Výstavní podmínky:  Platí Výstavní řád FCI a ČMKU 
 

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY  NA      www.kchbpf.wbs.cz 

Přihlášky zasílejte prioritně elektronicky popřípadě doporučeně na adresu:  

Vanclová Radka, Pod Hrází 577, 514 01 Jilemnice 

 

Informace k výstavě: pí. Vanclová tel.:  603 455 926  nebo pí. Senohrábková 602 222 316 

:      bichon-club@seznam.cz 

 

 

 Pro každého psa prosím vyplňte samostatnou přihlášku. Na jedné elektronické přihlášce 

lze hlásit obě výstavy pro jednoho přihlašovaného psa!  Rezervace na Galavečer a večeři 

při výroční členské schůzi. Na přihlášce lze udělat i rezervaci na ubytování v Loveckém 

hotelu Jívák. Volné pokoje si ověřte na tel.č. 602 222 316 před odesláním zálohy. Na 

rezervace pokojů přes Booking hotelu nelze uplatnit sponzorskou výhodu slevy!                                                 

 S vyplněnou přihláškou dáváte SOUHLAS se zpracováním osobních údajů pro 

KCHBPF  zveřejnění v katalogu a prezentaci fotografické dokumentace. 

 Konečnou  PLATBU ZASÍLEJTE  Převodem na č.ú.                                           

000000 – 2601243971 /  2010  Variabilní symbol: VAŠE TELEFONNÍ 

ČÍSLO    Specifický symbol výstava 08    SS bonitace 03   Do poznámky pro příjemce 

platby uveďte příjmení a jméno majitele psa! 

 SLOŽENKOU  „A“  NA ÚČET KLUBU - platby složenkou "C" nebudou přijaty! 

Platba na místě je akceptována pouze u zahraničních vystavovatelů 



 Vstupní list nebude zasílán, každá přijatá přihláška bude průběžně potvrzena 

pořadatelem. V případě, že neobdržíte do 48 hodin potvrzení Vaší přihlášky, 

kontaktujte pořadatele na vystava@seznam.cz  Před konáním výstavy bude 

zveřejněna statistika na webových stránkách klubu. U přejímky psů v den výstavy 

obdržíte desky s potřebnými dokumenty.  

 V průběhu dne bude možné absolvovat BONITACI. 
 Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení výstavního poplatku. 

 V případě STORNA přihlášky do dne II.uzávěrky bude výstavní popl.vrácen na číslo účtu 

majitele psa, snížený o částku 150,-Kč, tato je použita na úhradu nákladů s tím spojených   

 Přihlášky na bonitaci si zajistěte s předstihem na:   www.kchbpf.wbs.cz 

 

Zadávané tituly: 

CAJC  může být  udělen ve třídě mladých  jedinci se známkou V1 
CAC  může být udělen ve třídách: mezitřídě, otevřené, vítězů se známkou V1 
Res. CAC  může být udělen ve třídách: mezitřídě, otevřené, vítězů se známkou V2 
Titul Vítěz Speciální výstavy  může být udělen jedinci  z konkurence CAC psu i feně 

Udělení titulu není nárokové, ale může být zadáno bez ohledu na počet vystavovaných jedinců. 

V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo 

velmi dobrý, nebo se známkou velmi nadějný nebo nadějný.  

 

Závěrečné soutěže: 
Titul Nejlepší jedinec třídy čestné pes a fena V1 
Titul Nejlepší štěně do soutěže nastupuje pes i fena ze třídy štěňat se známkou VN1 
Titul Nejlepší dorost  nastupuje pes i fena ze třídy dorostu se známkou VN1 
Titul BOJ - Nejlepší mladý jedinec - může být udělen jedinci  z konkurence CAJC  
Titul BOV Nejlepší veterán – může být udělen jedinci z konkurence pes i fena V1ze 
třídy veteránů   
Titul BOB – na Klubové výstavě s KV: do soutěže nastupují pes i fena  CAJC, pes i fena      
Klubový Vítěz,  pes i fena V1 ze třídy veteránů 
Titul BOB – na Klubové výstavě CAC: do soutěže nastupují pes i fena  CAJC, všichni psi            
i feny CAC    a pes i fena V1 ze třídy veteránů 
Titul BOS -  do soutěže nastupují všichni účastníci soutěže o BOB  opačného    
pohlaví      než je jedinec, který získal BOB 
 
Titul  Štěně BIS Jívák 2020 - KCHBPF -  do soutěže nastupují oba jedinci (z KV a 
KV) s titulem Nejlepší štěně v majetku člena KCHBPF (pokud takový jedinec není 
v majetku člena KCHBPF, nastupuje druhý v pořadí) 
Titul  Dorost BIS Jívák 2020 - KCHBPF -  do soutěže nastupují oba jedinci (z KV a 
KV) s titulem Nejlepší dorost  v majetku člena KCHBPF (pokud takový jedinec není 
v majetku člena KCHBPF, nastupuje druhý v pořadí) 
Titul  Junior BIS Jívák 2020 - KCHBPF -  do soutěže nastupují oba jedinci (z KV a 
KV) s titulem BOJ  v majetku člena KCHBPF (pokud není BOJ v majetku člena 
KCHBPF, nastupuje druhý v pořadí) 
Titul Veterán BIS Jívák 2020 - KCHBPF -  do soutěže nastupují oba jedinci (z KV a 
KV) s titulem BOV v majetku člena KCHBPF  (pokud není BOV v majetku člena 
KCHBPF, nastupuje druhý v pořadí) 
Titul Bichon BIS Jívák 2020 - KCHBPF -  do soutěže nastupují oba jedinci (z KV a 
KV) s titulem BOB v majetku člena KCHBPF (pokud není BOB v majetku člena 
KCHBPF, nastupuje BOS) 

mailto:vystava@seznam.cz


 
Soutěže: 

 Nejhezčí pár – pro psa a fenu v majetku jednoho majitele (na výstavě posouzených) 

 Nejlepší chovatelská skupina – pro nejméně tři a maximálně 5 jedinců stejného plemene  

(na výstavě posouzených), pocházející od jednoho chovatele, ze stejné chovatelské stanice, 

min. ze dvou různých otců nebo matek. 

 Dítě a pes - bez věkového omezení. 

 Nejlepší plemeník: Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 3 potomky - po 

alespoň dvou matkách - kteří byli na výstavě posouzeni. Posuzuje se exteriérová kvalita 

a typová vyrovnanost potomků. Plemeník může být na výstavě posouzený ve třídě mimo 

konkurenci. 
Ceny: 

Každý vystavený a posouzený bišonek obdrží posudkový list a kokardu. Za titul Vítěz třídy 

obdrží jedinec věcnou cenu dle možností sponzora. Vítězové závěrečných soutěží obdrží čestné 

trofeje: kokardu a nebo pohár. 
 

 

Výstavní poplatky:        Klub V s KV. Klub V CAC  Obě V/I.+II.uzáv    Zahraniční/1day 

1. pes včetně katalogu   650,- Kč       600,-Kč         1150,-/1350,-                   28Euro      

druhý a další pes    600,- Kč       550,-Kč         1050,-/1250,-                   26Euro      

štěňata + dorost + veteráni      300,- Kč       300,-Kč           550,-/750,-                    15Euro 

třída čestná (NCH, C.I.B.)      250,- Kč       250,-Kč           450,-/650,-                    10Euro 

třída mimo konkurenci            100,- Kč       100,-Kč           150,-/300,-                      7Euro 

SOUTĚŽE : Při druhé uzávěrce platí stejné ceny bez navýšení               

dítě a pes                                      150,- Kč        150,-Kč                                                  8Euro              

soutěž párů + chovatelská sk.       150,- Kč       100,-Kč                                                  8Euro               

soutěž o nejlepšího plemeníka      100,- Kč       100,-Kč                                                  7Euro   

rezervace na večeři a galavečer            6.6.2020                100,-Kč osoba   

rezervace ubytování 2 lůžkový pokoj přes KCHBPF        850,-Kč na jednu noc 

 
Druhá uzávěrka je na platbách navýšena o 100,-Kč za každého přihlašovaného 
psa bez rozdílu třídy. Platba na místě je akceptována pouze u zahraničních 
vystavovatelů.  Soutěže jsou bez navýšení a lze je dohlásit v den konání 
výstavy do 12 hodin. Přihlášení psi do třídy štěňat, dorostu, veteránů a čestné 
nejsou považováni za prvního psa 
 

Inzerce v katalogu: 

Inzerce bude otištěna dle Vašeho zpracování.  Členové klubu mají 50% slevu.  

Pro chovatele nabídka štěňat, krytí, výstavní úspěchy chov. stanic apod. 

1  strana A5 barevně 800,- Kč   

½ strany A5 barevně  500,- Kč   

                                   

                                   Znění inzerátu podléhá schválení výboru pořádajícího klubu. 

 

 

Doklady k účasti na výstavě: 

 průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán * 

 platný očkovací průkaz – modrý passport     

 



Veterinární podmínky: 
V průběhu výstavních dnů bude probíhat veterinární přejímka, kontrola označení přítomných psů a jejich petpassportů 

 

 při přejímce psa bude vyžádán platný passport (očkovací průkaz), v němž se potvrzuje, že 

pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze a inf. hepatitidě v době ne kratší 30 dnů a 

ne starší 1 rok 

*Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003  

*všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva 

*po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedošlo ke vzájemnému 

napadání nebo případnému poranění osob 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Upozornění pro všechny zájemce o bonitaci  dne  6. a 7. 6. 2020 při pořádané výstavě   
 

 Přihlášky na bonitaci si zajistěte s předstihem - lze stáhnout na webu: www.kchbpf.wbs.cz     

Po uhrazení bonitačního poplatku na běžný účet klubu, zasílejte přihlášku elektronicky na 

bichon-club@seznam.cz  předmět HPCH popřípadě doporučeně na adresu:          Kamila 

Senohrábková, Hrubý Jeseník 178, 289 32 Oskořínek 

Připomínám, že poplatek za bonitaci je splatný před odesláním přihlášky k bonitaci a 

potvrzení o platbě je nedílnou součástí přihlášky 

 

BONITACE při VÝSTAVĚ:   ČLEN KCHBPF   400,-Kč   NEČLEN KCHBPF   800,-Kč 

 

č.ú. 000000 – 2601243971 /  2010  VS = vaše tel.č. + kód SS = 03 

 

 

Všeobecná ustanovení: 
Výstava je přístupná psům a fenám uvedeného plemene zapsaných v plemenných knihách 

uznaných FCI, kteří dosáhli v den konání výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. 

Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy 

nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. 

Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Výstavní výbor 

může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují feny ve vyšším stupni 

březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem vedoucím 

k odstranění vady v exteriéru psa. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, 

co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je povoleno pouze stříhání, česání a kartáčování. 

Změny exteriéru psa prováděné nadměrným lakováním a základní úpravou s dlouhodobým 

vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí 

ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se 

výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky  použity k uhrazení nákladů výstavy. 

Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán. Přijetí přihlášky psa na výstavu bude 

potvrzeno e-mailem. Změna rozhodčího vyhrazena. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své 

adresy v katalogu. 

 

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 600,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch 

pořadatele výstavy. 

 



Důležité upozornění: 
K přihlášce psa na výstavu je nutno doložit fotokopii průkazu původu. 

Pro třídu mimo konkurenci: je možné od 15 měsíců vystavit psy bez nároku na klasifikaci a 

pořadí. 

Pro třídu vítězů je nutno doložit fotokopii získaných titulů minimálně: Národní vítěz ČR, Vítěz 

Speciální výstavy, Vítěz Klubové výstavy nebo šampion. 
 

 

 

GENERÁLNÍM  SPONZOREM OBOU VÝSTAV JE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINÁŘ Pro ČLENY I NEČLENY  

       
 

O co jde?   Seminář pro zájemce o:      „začátky dogdancingu“   

                    Seminář pro zájemce o:     „výstavní techniku a junior handling“ 

Pro koho? Pro každého kdo se chce zdokonalovat se svým bišonkem  

Kdy?           První lekce               Sobota 7. Března 2020   od 13,00 do 16,00 

hodin                    
                    Pokračovací lekce    Sobota  4. Dubna 2020   od 13,00 do 16,00 

hodin  
Kde?           Oskořínek u Nymburka místní pohostinství   suchá i mokrá varianta  

S kým?       Lenka Křížová a Kamila Senohrábková 

Jak se přihlásím?     PIŠTE SI O INFORMACE NA  BICHON-CLUB@SEZNAM.CZ 

                                        Přihlášky přijímáme vždy do jednoho týdne před akcí   
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