NALC pravidla PRO VÝstavu
LC budou posuzováni podle NALC standardu. Rozhodnutí každého rozhodčího je založeno
na jeho/její interpretaci uvedeného standardu. Podle toho bude rozhodčí posuzovat každého
psa, který se výstavy zúčastní.
Účastníci
Pouze NALC registrovaní LC, starší 3 měsíců, se mohou této akce zúčastnit. Slepí, hluší nebo
vykastrovaní jedinci se účastnit nemohou. Hárající feny se zúčastnit mohou. Musí mít
oblečené ochranné kalhotky. Co se týče výsledků u háravých fen: NALC má právo ověřit
každou fenu, která se NALC akce účastní.
* Registrace předem je nejlepší.
* Vyzvedněte si vaši výstavní složku u příjímacího stolu. Bude obsahovat pásku
s číslem PRO KAŽDÉHO VYSTAVOVANÉHO PSA. Číslo psa, jeho jméno a třída,
ve které se vystavuje, bude v seznamu. Jestliže informace nejsou správné, přineste je
zpět a budou opraveny.

Vybavení
 Navlékací obojek správné velikosti je jednoduchý s okem na každém konci a
lze ho přetáhnout přes hlavu.
 Nejsou povoleny obojky s bodci.
 Pes by neměl mít více než jeden obojek a nic by na něm nemělo viset.
 Měkké vodítko vhodné délky.
 Vybavení pro úpravu srsti – může být použito jen před řazením do třídy.

Zodpovědnost
Vystavovatel je zodpovědný za to, že každý pes nastoupí včas do kruhu. Rozhodčí nebude
čekat na opozdilce. Plánujte předem, mějte pomocníka nebo uložte psy do klece (boxu), které
však nesmí překážet ve vstupu do kruhu. Psi nesmí v žádném případě štěkat nebo rušit
výstavu. Každý pes musí mít své vlastní vodítko a obojek a musí být připravený nastoupit do
kruhu.

Třídy
Výstava běží podle následujícího pořádku, třídy fen jdou první.
Feny

Psi

3 až 6 měsíců*

3 až 6 měsíců*

6 až 9 měsíců

6 až 9 měsíců

9 až 12 měsíců

9 až 12 měsíců

1 rok & starší (které neměly vrh)

1 rok & starší (kteří neměli vrh)

1 rok & starší (které měly vrh)

1 rok & starší (kteří měli vrh)

2 roky & starší s HD certifikátem*

2 roky & starší s HD certifikátem*

Senior (6 let a starší)

Senior (6 let a starší)

Při této akci NEMOHOU být jedinci vystavováni ve více než v jedné třídě.
*3 až 6 měsíců feny/psi nejsou hlavní třídy.
*2 roky a starší HD certifikovaní jsou vždy hlavní třídy.

Best of Show Puppy (štěně)
Fena a pes z prvního místa ve třídách 3 až 6 měsíců nastoupí po posouzení všech tříd zpět do
kruhu, aby soutěžili o Best of Show Puppy a Reserve Puppy. Vítězové budou oceněni
speciálními štítky pro vítěze.

Best of Show Female (fena)
Po vyhodnocení štěňat, 6 fen z prvních míst ostatních tříd bude povoláno znova do kruhu.
Z těchto vítězů bude jedna fena vybrána a oceněna speciálním štítkem pro vítěze jako Best of
Show Female a jedna jako Reserve of Show Female.

Best of Show Male (pes)
Po vyhodnocení fen nastoupí 6 vítězů ostatních tříd psů do kruhu. Z těchto psů bude vybrán a
vítězným štítkem oceněn jeden jako Best of Show Male a jeden jako Reserve of Show Male.
Poznámka: Jestliže byly jednotlivé třídy rozděleny do dvou nebo více skupin, všichni vítězové
nastoupí do příslušného Best a Reserve of Show.

Rozhodčí
Výstavní třídy jsou posuzovány osobou, kterou odsouhlasí NALC, oblastní klub nebo
pořadatel.
 Rozhodčí se během posuzování nesmí ptát vystavovatele psa na to: a) kdo vlastní psa;
b) kde byl pes zakoupen; nebo c) jakého je pes původu.
 Rozhodčí má právo rozdělit třídy na skupiny, když to považuje za nezbytné.
 Třídy mohou být rozděleny do skupin o nejméně 12 psech, tím se zvýší počet hlavních
tříd.
 Rozhodčí nesmí hovořit s diváky nebo vystavovateli, pokud probíhá posuzování.
 Rozhodčí nemusí na psy čekat; vystavovatelé jsou sami zodpovědní za přítomnost
svých psů v kruhu, když začne posuzování jejich třídy.
 Rozhodčí nemůže být žádán, aby změnil svůj posudek psa po skončení výstavy a
vyhlášení vítězů.

Etiketa v kruhu
Žádný pes nesmí vstoupit do kruhu před započetím výstavy. Když vyvolají vaši třídu, půjdete
do označeného prostoru a zařadíte se do řady vystavujících. To je také poslední možnost pro
úpravu srsti.
 Ujistěte se, že se váš pes vyvenčil PŘED vstupem do výstavního kruhu.
Nenechte svého psa močit na nic, s čím se musí manipulovat při uklízení
prostoru. To zahrnuje tyče, lana, stoličky, odpadkové koše, značky, atd.
 Vstupujte do kruhu, když jste vyzváni, a psa veďte po své LEVÉ straně. (Psi tak
budou uvnitř kruhu.) Pohybujte se proti směru hodinových ručiček s pravou stranou
k ohraničení kruhu.
 Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům ve třídě.
 Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi sebou a ostatními.
 Vystavovatelé nesmí být pod vlivem alkoholu nebo drog. To může způsobit, že ten
den bude vyřazen ze soutěže.

Účast
Když jsou všichni soutěžící v kruhu, asistent kruh uzavře. Rozhodčí bude žádat od
soutěžících:
 aby se pohybovali v kruhu jako skupina.
 aby postavili své psy/feny pro posouzení. Vystavovatelé velkých a/nebo agresivních
psů budou požádáni, aby sami ukázali zuby/skus svých psů. Stačí mírně zvednout
psovi pysky, nemusíte mu otvírat tlamu.
 Následujte pokyny rozhodčího, když vám říká, kterým směrem jít/běžet se psem
napříč kruhem a zpátky k němu. To je důležité, protože to dává rozhodčímu příležitost
sledovat pohyb každého psa, jeho klus nebo jeho dráhu pohybu.
Vystavovatel:
 Musí se řídit pokyny rozhodčího. Jestliže nejsou jasné, nechte si je zopakovat.
 Měli byste vědět, jak psa postavit a pohybovat se s ním tak, aby se pes nejlépe
prezentoval.
 Měli byste udržovat oční kontakt s rozhodčím, jak jen možno.
 Neměli byste svého psa odměňovat nebo krmit v kruhu. Můžete požádat o opuštění
kruhu, pokud je to nutné.
 Většina vystavovatelů by si měla soutěž užít.

Diskvalifikace
Rozhodčí má právo diskvalifikovat jakéhokoliv psa nebo vystavovatele pro:
 Nedostatečnou kontrolu psa.
 Pes se neovládá a/nebo štěká v kruhu.
 Nesportovní chování.
 Krmení psa nebo držení pamlsku v ruce během vystavování.
 Pes si v kruhu ulevuje.

Ceny
Na všech NALC výstavách jsou ceny plaketa a štítek. Ceny, tj. plaketa (pro psi, kteří vyhráli
poprvé) a vítězné štítky, jsou pro 1., 2., 3. a 4. místo. Štítky jsou také pro Best of Show
Puppy, Reserve Puppy, Best of Show Female/Male a Reserve of Show Female/Male.
Poznámka: Ve třídě s omezeným počtem psů nemusí být všechna místa oceněna. To je na
rozhodnutí rozhodčího.

