
KLUBOVÁ VÝSTAVA

2020

                                 Vážení a milí přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na                                     

KLUBOVOU VÝSTAVU BAREVNÝCH YORKŠÍRSKÝCH TERIÉRŮ!

 Ta se bude konat dne 30. 5. 2020 v hotelu Sloup v Soběslavi
S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ PANDEMII ZMĚNA DATA VYHRAZENA – NÁHRADNÍ TERMÍN 4. 7. 2020

Pořadatel výstavy: Colorful Yorkshire Terrier Club 

Posuzovatel: Ingrid Horáková (SK)

Přísedící: Simona Valášková, Věra Barešová

Poradce chovu: Marcela Vaňková (CZ)

Zapisovatelky: Eva Koubová (CZ), Marcela Virágová (SK), Renata Businová (CZ)



Třídy:   

•Štěňata do 6 měsíců (musí mít platné očkování proti vzteklině) 

•Dorost od 6 do 9 měsíců 

•Mladých od 9 do 18 měsíců 

•Otevřená od 15 měsíců 

•Vítězů od 15 měsíců s přiznaným titulem šampión nebo vítěz 

•Senior od 8 let

Kategorie:

Pet: Kategorie pro yorkšírské teriéry bez PP  všech barev a věkových tříd

Cut*: Kategorie všech barev a věkových tříd s úpravou srsti střihem

Blue/ Black: Kategorie barev Blue/ tan, Black/ tan, Blue solid*, Black solid*, Ocean pearl, Sable

Tricolor: Kategorie barev Biewer, White/ black/ gold, White/ blue/ gold, Tricolor, Diamond biewer, 
White ocean pearl

Golddust: Kategorie barev Gold, White/ gold nebo White

Chocolate: Kategorie barev Dark chocolate, Chocolate solid, Chocolate/ tan, White chcolate, Lila, Choco     
sable 

Biro: Kategorie barev White/ chocolate, White/ brown, White/ brown/ gold, Adda, Biro sable

Merle*: Kategorie barev Blue merle, Gold merle, Silver merle, Choco merle, Lila merle, Blueberry, 
Mulbery, Chocoberry, Lilacberry

Brindle*: Brindle, Brindle/white

*CUT = Ostříhaní

*Solid = jednobarevné zbarvení bez pálení

*Zbarvení merle a brindle mohou být na hřbeče upravené střihem pro lepší viditelnost zbarvení



Hodnocení:

Kategorie PET: PET 1, 2, 3 – Vítěz kategorie  PET

Kategorie CUT: CUT 1, 2, 3 – Vítěz kategorie  CUT

Třída štěňat, mladých a dorost: VN – Velmi nadějný N – Nadějný

Třída otevřená, vítěz a senior: V – Výborný VD – Velmi Dobrý D – Dobrý DO – Dostatečný ND – 
Nedostatečný Odstoupil Vyloučen Neposouzen

Tituly:

BABY 1, 2, 3 – vítěz třídy štěně 

PUPPY 1, 2, 3 - vítět třídy dorostu

JUNIOR 1, 2, 3 – vítěz třídy mladých (Junior 1 získává současně CAJC)

OPEN 1, 2, 3 - vítěz třídy otevřené

WINNER 1, 2, 3 - vítěz třídy vítězů

SENIOR 1, 2, 3 - vítěz třídy seniorů 

BOC - Best Of Color, vítěz kategorie zbarvení (1 pes z každé kategorie Black/ Blue, Tricolor, Choco, Biro, 
Golddust, Merle a Brindle)

BIS 1, 2, 3 – Best In Show – vítěz třídy otevřené a vítězů (BIS1 získává současně CAC)

KV – Klubový vítěz (pouze jeden pes z celé výstavy)

Přihlášky:  

Přihlášení jedinci musí dovršit v den konání výstavy věk pro danou třídu. Přihlášky (foto nebo scan) je 
možné zasílat mailem na: cytclub@gmail.com 

Poplatek je splatný ke dni  uzávěrky, tj. Dne 24. 5. 2020. Zahraniční vystavovatelé uhradí poplatek hotově 
na výstavě při přejímce.

PŘIHLÁŠKY DOŠLÉ PO UZÁVĚRCE BUDOU PŘIJÍMÁNY S DVOJNÁSOBNÝM VÝSTAVNÍM POPLATKEM A BEZ 
NÁROKU NA POHÁR! TENTO POPLATEK JE SPLATNÝ V DEN VÝSTAVY.

Doklady k účasti na výstavě  :  

• Průkaz původu – originál 

• Očkovací průkaz – platné očkování

• Vlastní misky pro psy



Program výstavy:

10:00    přejímka 

11:00  Zahájení výstavy 

Posouzení jednotlivých soutěžících dle pořadových čísel.

13:00 - 13:30 Bonitace

14:00

Vyhlášení vítězů

15:00 Ukončení výstavy 

Výstavní poplatky pro členy klubu:

Výstavní poplatek za 1. psa ............................................................................Kč 500,-

          za každého dalšího psa.......................................................Kč 300,-

Výstavní poplatky pro nečleny klubu:

Výstavní poplatek za 1. psa ............................................................................Kč 800,-

za každého dalšího psa.......................................................Kč 300,-

Psi přihlášení po uzávěrce dvojnásobný poplatek a bez nároku na pohár a zápis v katalogu.

Bonitace (člen klubu)....................................................................................Kč 500,- 

Bonitace (nečlen klubu)  .............................................................................Kč 1000,- 

Roční členství …............................................................................................Kč 500,- 

Výstavní poplatek je splatný nejpozději ke dni uzávěrky, to je 24. 5. 2020. Poplatek za bonitaci a uzavření 
členství je splatný na místě. Bonitaci hlašte prosím předem.

Platbu zasílejte převodem na účet číslo: 670100-2210900970/6210 nebo složenkou na výše uvedené číslo 
účtu. Do zprávy  pro příjemce: jméno vystavující osoby.

Protesty:

Protest proti verdiktu rozhodčího je možný pouze s jistinou 1000,- Kč. Musí být podán písemně a nejpozději 
do tří pracovních dnů od dne pořádání výstavy. Pes bude znovu posouzen výkonným výborem klubu na 
základě fotografií z výstavy a svědectvím členů výkonného výboru klubu. V případě uznání pochybení 
rozhodčího bude jistina vrácena vystavovateli. V opačném případě propadá ve prospěch klubu CYTC, z.s.



Všeobecná ustanovení: Výstava je organizována dle platného výstavního řádu CYTC.

NEÚČAST  VYSTAVOVATELE NA VÝSTAVĚ , NENÍ DŮVODEM K NAVRÁCENÍ VÝSTAVNÍHO POPLATKU. V 
případě onemocnění je povolena změna jména vystavovatele. 

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poranění či úhyn psa, ani za škody způsobené vystavovatelem nebo 
psem!!! Vystavovatel zodpovídá za psa sám a uklízí po něm exkrementy. Volné pobíhání psů je zakázáno!

Z výstavy se VYLUČUJÍ  háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, psi s kupírovanýma ušima ( viz. Zákon na
ochranu zvířat č.246/1992 a č. 77/2004 Sb.) Nedovoluje se úprava exteriéru ve smyslu vyvazování psů, 
používání posypových pudrů, lakování a tónování srsti, používání zvukových upoutávačů psů.


