
46. Krajská výstava psů Hradec Králové -14. 5. 2016 

třída štěňat 
4-6 měsíců 

 
 

Krajský vítěz pro přihlášení do třídy PRACOVNÍ - nutno doložit kopii 
certifikátu vystaveným ČMKU nebo organizací ČMKU 
pověřenou 
 
pro přihlášení do třídy VÍTĚZŮ a ČESTNÉ – nutno doložit 
osvědčení (kopie diplomu šampionátu nebo posudku) o 
získaném titulu - mezinárodní nebo národní šampion, 
Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský 
vítěz, Světový vítěz. Uvedené tituly musí být získány v 
konkurenci dospělých. 

třída dorostu 
6-9 měsíců 

 
 

mezitřída 
15 – 24 měsíců 

 
 

třída mladých 
9-18 měsíců 

 
 

třída otevřená 
od 15 měsíců 

 
 

třída veteránů 
od 8 let 

 
 

třída pracovní 
od 15 měsíců 

 
 

třída čestná 
od 15 měsíců 

 
 

třída vítězů 
od 15 měsíců 

 
 

VYPLŇUJTE STROJOVĚ nebo ČITELNĚ hůlkovým písmem !! 
Údaje o psu    
jméno psa:  

 

chovatelská stanice:  
 

plemeno:  
 

pohlaví:  
 

pes  
 

fena 

barva:  
 

velikost:  
 

druh srsti:  
 

datum narození:  
 

pl. kniha a č. záp.:  
 

tituly 
pro třídu vítězů a čestnou  

 

zkoušky: 
pro třídu pracovní  

 

otec psa:  
 

matka psa:  
 

chovatel:  
 

 
Údaje o majiteli 
jméno:   

 

příjmení:  
 

ulice + č. p.  
 

město:  
 

PSČ:  
 

stát:  
 

tel: 
uveďte jako VS při platbě  

 

e-mai:  
 

spolumajitel:  
 

 
Soutěže 
Nejhezčí pár psů plemeno:  

 

jméno psa:  
 

jméno feny:  
 

Nejlepší chovatelská skupina plemeno:  
 

jméno skupiny:  
 

Mladý vystavovatel – Junior Handling věková kat.:  
 

I.-9-13 let  
 

II.-13-17 let 

jméno handlera:  
 

dat. narození:  
 

 
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení výstavního řádu FCI, ČMKU a propozic této výstavy a podáním přihlášky se 
zavazuji k zaplacení výstavního poplatku, dodržování pokynů pořadatelů a pořádku v celém areálu výstavy. Souhlasím 
se zveřejněním své adresy v katalogu a na webu výstavy.  

Datum  
 

Podpis  
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