Výstavní komise, dne 16. 6. 2016
(návrh pro projednání P ČMKU)
1) Omluva a vyjádření Klubu chovatelů kolií a šeltií
Bobtail Klub zaslal žádost o uspořádání Středoevropské speciální výstavy
staroanglických ovčáků, v termínu 4. 6. 2017 ve Valticích. Tato výstava by se v ČR konala již
po třetí. Minulé ročníky byly velmi úspěšné. Klub doložil jako souhlas ostatních zemí vyjádření
EURO OES Forum, které potvrzuje souhlas s organizací této výstavy v ČR.
VK doporučuje žádost ke schválení. Jako souhlas ostatních zemí klub dodal vyjádření EURO OES
Forum, které výstavy přiděluje jednotlivým zemím. Je na zvážení P ČMKU, zda budou vyžadovány
souhlasy jednotlivých zemí pro následné schválení.
2) Žádost o rozšíření oblastní výstavy
Dostihová dráha chrtů Kolín, jako pořadatel Oblastní výstavy, žádá o rozšíření Oblastní výstavy ze
skupiny X. na skupiny X., část skupiny V. a NON FCI (Basenji, Faraónský pes, Ibizský podenco,
Kanárský podenco, Portugalský podenco, Sicilský chrt, Dlouhosrstý vipet a Chortaja barzaja.
VK doporučuje žádost ke schválení. Vzhledem ke změně podmínek uspořádání oblastních výstav
bude mít výstava možnost navýšit počty přihlášených jedinců a pokusit se splnit podmínky, které jsou
nově schválené P ČMKU.
3) Návrh změny – reprezentanti JH
VK se zabývala možným návrhem změny na výběr výstav pro reprezentanty Junior handling.
V současné chvíli je jednoznačně výběr nastaven:




Reprezentant s nejvyšším počtem bodů – Cruft’s
Reprezentant s druhým nejvyšším počtem bodů – WDS
Reprezentant s třetím nejvyšším počtem bodů – EDS

VK navrhuje, aby byl systém nastaven s možným výběrem reprezentanta s nejvyšším počtem bodů za
uplynulý rok. Tzn. V praxi, by si kandidát, který získá nejvyšší počet bodů (vítěz JH), mohl vybrat sám
výstavu, na které by ČR reprezentoval (Cruft’s, WDS nebo EDS). Druhý bodově neúspěšnější
reprezentant by měl na výběr ze dvou zbylých lokalit. Třetí s nejvyšším počtem bodů by měl výstavu
přidělenou.
4) Hlášení o průběhu výstavy MVP Litoměřice

