
                                                    

Whippet klub pod záštitou ČMKU (FCI) pořádá 

Klubovou výstavu 

v areálu hotelu Nová Myslivna při zámku Konopiště 

dne 27.5.2012 

Rozhodčí: Birte Nöding (D)  

whippet kennel - Betty Barkley 

 

Uzávěrka přihlášek: 16.5.2012 

 

Sponzor výstavy: 

 



Program:  7:30 – 9:00  Přejímka psů  

            9:00   Zahájení výstavy a následně posuzování psů 

  cca 14:00  Závěrečné soutěže (po skončení posuzování) 

Tituly : CAC, Res.CAC, CAJC, Primus Baby,Primus Puppy, Nejlepší Junior-vítězové TM, Nejlepší Pes a     
Nejlepší Fena (získává pes a fena, nastupují vítězové všech CAC tříd), Nejlepší Veterán – vítězové TVE, 
BOB (nastupují Nejlepší Pes a Nejlepší Fena + Nejlepší Junior+Nejlepší Veterán), Cena Whippet klubu 
(nastupuje BOB a vítězové tříd čestných) 
Soutěže : Nejlepší Pár (pes a fena v majetku jednoho majitele) , Nejlepší Chovatelská skupina (min. 3 
jedinci od min. dvou různých otců nebo matek – 3 rodiče), Junior handling  
Ceny : vítězové tříd, Nejlepší Pes, Nejlepší Fena , Nejlepší Junior, BOB, vítězi Ceny Whippet klubu 
vítězové soutěží - pohár  
 

Výstava bude pořádána dle ČMKU výstavního řádu a všech souvisejích platných řádů, zákonů, 
vyhlášek a nařízení. Přihlášený pes musí být zapsán v některé z plemenných knih států FCI. 
Udělení titulů není nárokové. 
Nutné doklady pro účast na výstavě: 
Průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že tento bude vydán (pouze u TŠt). 
Platný očkovací průkaz , nebo pet pas pro malá zvířata.  
 
Veterinární podmínky: 
Všichni psi, kteří se výstavy účastní musí být klinicky zdráví. 
Psi musí být v imunitě proti vzteklině, očkování ne kratší dobu než 30 dnů a ne starší 1 rok či dle typu 
vakcíny. 
Všeobecné podmínky: 
Výstava je přístupná whippetům zapsaným v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli den před 
konáním výstavy stáří požadovaného pro zařazení do přihlášené třídy. Importovaní psi musí být 
zapsaní do plemenné knihy země importu. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem 
nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Agresivní psi budou vyloučeni z posuzování. 
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti nebo feny kojící a jedinci 
s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Do výstavních 
prostor nemají přístup psi s kupírovanýma ušima. Změny exteriéru psa lakováním, pudrováním, 
tónováním srsti a základní úprava trimováním s vyvazováním na stole jsou zakázány. Pokud se 
výstava nebude konat z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. 
Vystavovatel se podpisem zavazuje dbát ustanovení výstavního řádu, propozic, výstavního výboru a 
dodržovat pořádek v celém areálu. 
Protest: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest z formálních důvodů je možný 
pro porušení výstavního řádu a propozic. Musí být podán písemně, se složením jistiny 500,-Kč a to 
pouze během posuzování v kruhu. Nebude-li protest uznán, jistina propadá pořadateli výstavy. 
 
Výstavní poplatky: 
Za každého prvního psa (v ceně je katalog)  500,-Kč 
Za dalšího dospělého psa (v ceně není katalog)  400,-Kč 
Třída dorostu (v ceně není katalog)   200.-Kč (6-9 měsíců) 
Třída štěňat, vetránů a čestná (v ceně není katalog) 100,-Kč (4-6 měsíců),(od 8 let) 
Upozornění: s přihláškou posílejte i kopii PP a pro třídu pracovní, vítězů a čestnou i potřebné 
certifikáty.  
 
Přihlášky zasílejte, stejně tak i poplatky složenkou typu „C“,  na adresu: 
Ing. Veronika Kučerová Chrpová, 281 71 Rostoklaty 
Zahraniční účastníci mohou platit na místě. 
Dotazy zodpovíme na mailu: kucerova_chrpova@af.czu.cz nebo tel.: 603181201. 

mailto:kucerova_chrpova@af.czu.cz


 
Přihlášku prosím vyplňte čitelně! 

jméno psa:  

otec :  

matka:  

třída pohlaví datum narození číslo zápisu 

    

chovatel :  

majitel,adresa 
tel . & e-mail : 

 
 

 

jméno psa:  

otec :  

matka:  

třída pohlaví datum narození číslo zápisu 

    

chovatel :  

majitel,adresa 
tel. & e-mail : 

 
 

          

pár   

skupina  

junior handling  
 

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Souhlasím s uveřejněním své adresy 

v katalogu. 
 

Dle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky: 
 

První pes................................................................................................................................. 

(TŠt, TD, Tve, TČ – pokud jsou jedinými v majetku jednoho majitele) V ceně za prvního je i katalog. 
 

 
Druhý pes ............................................................................................................................... 

 
 

 

Souteže (možno platit a dohlásit i na místě).......................................................................... 
                                                                                                                 

 
 

Celkem..................................................................................................................................... 

 
 

 
 

 

 
        

datum a podpis : 
 
 

       
 (přihlášky nebudou zpětně potvrzovány)                                           
 
 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku. V případě, že tato 
přihláška bude přijata a pes uveřejněn v katalogu, zavazuje se vystavovatel zaplatit výstavní poplatek dodatečně a to i 

v případě, že se výstavy nezúčastní. 

 

 

 

kopie dokladu o zaplacení 



 

 

Birte Nöding 
I was just 13 years old, when I got my first dog, a black Cocker Spaniel bitch. 
On one of our daily walks we met some Whippets and I learned to love their character and their very special 
look. 
 
Since I was not allowed to have a second dog, I started to visit dog shows and Whippet breeders in order to get 
to know everything about this lovely breed. 
That was when I made up my mind about type already and waited for a litter that was planned for 1999, the 
year when I planned to move out and could have a second dog. 
 
Unfortunately the breeder had an accident and the litter came already 1998. Now it was a long way to persuade 
my mother that I really needed a bitch from this litter. I was lucky enough and so my first Whippet Polar 
Arabians’ Betty Barkley moved in. She was the foundation bitch of my kennel and even the kennel was named 
after her. 
 
„Betty“ became the first champion for her breeder and we had great fun together in the show ring. Sadly „Betty“ 
passed away in 2009, but she lives on in her kids, grandkids and even grandgrandkids sharing my live with me 
right now. 
My first litter was born in 2001 and since than I have bred 14 Whippet litters with 106 puppies, most oft them 
are loved pets, but those that have been shown were able to achieve various titles such as German, Danish, 
Finish Champion titles Centenary winner and Whippet Club winner titles. 
 
I have shown my dogs in several countries such as Germany, Danmark, Sweden, Finland, the Netherlands, 
Switzerland, Austria, Poland and so on, always loving to see so many types in the Whippets. 
 
Since I  love dog shows and all what belongs to it, the travelling, meeting friends all around the world and 
talking about the nicest thing in the world, our dogs. I decided to start becoming a judge. In 2009 I was 
acknowledged by the German kennel klub and have so far been judging a couple of shows in Germany, the 
Netherlands and Sweden. 
 
I am truly honored, having been invited to judge Whippets in the Czech Republic. 


