Zápis z jednání Výstavní komise dne 24.6.2015
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomny:
Omluvena:

K. Seidlová, R. Cepková,
Z. Jílková

Kontrola zápisu z minulého jednání
1) Stížnost na nedodržení rozhodčích uvedených v propozicích NV Ostrava
VK obdržela podnět týkající se nedodržení rozhodčích uvedených v propozicích na
NVP v Ostravě konané dne 11. – 12. 04. 2015.
VK se případem zabývala a doporučuje vznést dotaz na pořadatele výstavy s žádostí o
vyjádření se ke všem změnám rozhodčích, oproti propozicím.
2) Dotaz týkající se proškolení personálu v kruhu na MVP v Litoměřicích 6
Žadatelka vznesla dotaz týkající se proškolení personálu v kruhu a současně žádá o
sdělení, zda je možné dodatečně udělit titul BOJ a je-li tento titul nárokový.
VK konstatuje, že za personál v kruhu je plně odpovědný pořadatel výstavy.
VK doporučuje informovat pořadatele o lepším proškolení personálu pro následující výstavy.
VK sděluje, že udělení titulu BOJ není nárokové a ani dodatečné udělení titulů není možné.

3) Stížnost na posouzení feny nezapsané v plemenné knize FCI
VK obdržela upozornění na skutečnost, že na klubové výstavě Moloss clubu CZ,
konané dne 16. 05. 2015 v Choťovicích, byla ve třídě dorostu vystavena fena plemene
boerboel.
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VK doporučila požádat pořadatele výstavy o zaslání kopie přihlášky feny včetně všech příloh,
na základě kterých byla fena na výstavu přijata.
4) Žádost o udělení výjimky z Výstavního řádu
Český klub rhodéského ridgebacka žádá o udělení výjimky z Výstavního řádu při
pořádání klubových a speciálních výstav. Klub žádá, aby se vítěz ze třídy čestné mohl
zúčastnit závěrečné soutěže o titul BOB (BOS). VK sděluje, že nelze udělit výjimku
z Výstavního řádu ČMKU v udělování titulů.

5) Stížnost na postup při posuzování na klubové výstavě Klubu ruských a asijských ovčáckých
psů konané dne 06. 06. 2015 v Kunraticích
Na výše uvedené výstavě došlo ke konfliktu dvou vystavovaných fen při posuzování.
Posuzující rozhodčí vyloučil z posuzování obě feny pro agresivní chování. Vystavovatel uvádí,
že chtěl podat protest již na výstavě, ale bylo mu sděleno, že protest lze podat pouze
z formálních důvodů. Vystavovatel se nyní obrátil na VK s žádostí o sdělení možností nápravy
vzniklé situace.
VK neshledala uvedenou stížnost v rozporu s Výstavním řádem. VŘ ČMKU článek 12
bod d) výslovně uvádí vyloučení agresivních jedinců z posouzení.

6) Žádost Klubu svatobernardských psů o změnu místa konání speciální výstavy
SVP svatobernardských psů se bude konat 26. 09. 2015 původní místo konání
Žamberk – Statek u Krtka, nové místo konání Žamberk autokemp Pod Černým lesem.
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VK doporučuje zapracování změn termínů a míst konání již schválených výstav do výstavního
kalendáře po překontrolování sekretariátem.
7) Upozornění na chybné zadání titulů na krajské výstavě v Dětřichově, dne 18. 4. 2015
VK obdržela upozornění na chybně zadaný titul Krajský vítěz na výše uvedené
výstavě. Tento titul byl u plemene čínský chocholatý pes zadán jak pro varietu se srstí tak bez
srsti. VK navrhuje odebrání všech titulů Krajský vítěz u plemene čínský chocholatý pes na
uvedené výstavě. Následně VK doporučuje P ČMKU upozornit pořadatele na korektní
zadávání titulu, dle Výstavního řádu ČMKU.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Fialová

