
Klub Chovatelů Chrtů Anglických Dostihových Plemen  

(ČMKU-FCI) 

DDEENN  MMLLAADDÝÝCCHH  AA  VVEETTEERRÁÁNNŮŮ 
  

Sobota 12. března 2022 - sál ÚMČ, Hokešovo nám. 193, Praha 6-Přední Kopanina  
od 12:30 hod. (přejímka od 12:00 hod.) 

PRAVIDLA  KLUBOVÉ SOUTĚŽE PRO PLEMENA WHIPPET A GREYHOUND :  
Dva posuzovatelé nezávisle na sobě provedou hodnocení exteriéru psa formou bodování (1 – 10 bodů.) 
Pes s nejvyšším počtem bodů se umístí na 1. místě. V každé třídě se stanoví pořadí 1 – 4. V případě 
shody bodů rozhodne o vítězi Referee. Nezadávají se známky a tituly, nepíší se posudky.  
Bodování probíhá tajně písemnou formou. Posuzování exteriéru je prováděno v souladu s plemennými 
standardy FCI. Den mladých a veteránů není oficiální výstavou pořádanou dle výstavního řádu ČMKU / 
FCI. Soutěž je přístupná všem psům (G,WH) bez ohledu na klubovou příslušnost jejich majitele. 
Posuzovatelé: Blanka Šmidtová (Smidt´s) a Mgr. Denisa Metelková (Welcoming Dog), referee: VF 
Účastnický poplatek 150.- Kč /za 1. psa, 100.- další.   -  na místě do denní kasy. 
 Vypsané kategorie 

Třídy mladých : Měsíce  Od data Do data  

M – 1 4 - 6 13.09.2021        12.11.2021 

M – 2  6 – 9 13.06.2021       12.09.2021 

M – 3  9 – 12 13.03.2021       12.06.2021 

M – 4 12 - 15 13.12.2020 12.03.2021 

Třídy veteránů roky od  do 

V – 1 8 – 10 2014   2012 

V  - 2 10 -12 2012 2010 

V – 3 12 -15 2010 Pod 2010                                 Nejlepší pár 

Nejlepší pár dne - Nejlepší uši juniora (nastoupí všichni mladí) – Nejlepší srst veterána ( všichni  z V) 

CENY :  pozornost a pochoutka pro každého účastníka přehlídky.  Vítězové tříd a soutěží věcné ceny 

SPECIÁLNÍ CENY :          * Nejmladší pes dne     * Nejstarší pes dne 

FINÁLE       …       vyhlásí se vítězové podle získaného počtu bodů 

                  Nejlepší junior pes … od 4 do 15 měsíců, tj. z kategorií M-1 - M-4 

                  Nejlepší junior fena...  od 4 do 15 měsíců, tj. z kategorií M-1 - M-4 

                  Nejlepší veterán         od 8 let výše  psi i feny dohromady 

   BEST IN FUTURITY … nejlepší junior dne 

   BEST VETERAN ……..nejlepší veterán dne ( whippet a greyhound) 
BEST OF DAY ………..nastoupí nejlepší junior dne a nejlepší veterán dne 

  PŘIHLÁŠKA  ( zakroužkujte, vyplňte) odešlete na : 

chalepa@seznam.cz, nebo na SMS 776568565 

Třída  -   MLADÝCH Třída  - VETERÁNŮ PLEMENO POHLAVÍ narozen 

M-1 M-2 M-3 M-4 V-1 V-2 V-3 whippet greyhound pes fena ………….. 

Jméno psa a chov. st.: ………………………………………………… PK a číslo zápisu :………………… 

nar.:   _____Otec:…………………          matka :……………………..      chovatel: ……………………… 

Majitel (jméno a kontakt) :……………………………………………………………………………………… 

!!! Prosíme zaslat do  5.března 2022 !!! 
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu přihlášených psů soutěž zrušit 

mailto:chalepa@seznam.cz

