Skupina VI.
Bavorský a Hannoverský barvář, Bassethound
Beagle
Bloodhound, Dalmatin, Poitevin, Polský ogar, Porcelaine, Rhodesian ridgeback,
Švýcarští honiči, Velký a Malý hrubosrstý vendéenský basset
Ostatní nejmenovaná plemena sk. VI.
Skupina VII.
Anglický setr, Gordonsetr, Irský setr, Irský červenobílý setr,
Německý ohař krátkosrstý, Pointer
Bretaňský ohař, Český fousek, Maďarský ohař, Malý a Velký münsterlandský ohař,
Německý ohař drátosrstý, Slovenský hrubosrstý stavač, Výmarský ohař
Ostatní nejmenovaná plemena sk. VII.
Skupina VIII.
Americký kokršpaněl
Anglický kokršpaněl, Anglický špringršpaněl, Barbet, Německý křepelák,
Velššpringršpaněl, Vodní psi
Curly Coated, Chasepeake Bay, Nova Scotia D.T., Zlatý retriever
Flat C., Kooikerhondje, Labrador retriever, Lagotto Romagnolo
Ostatní nejmenovaná plemena sk. VIII.
Skupina IX.
Bišonek, Japan chin, Lhasa apso, Maltézský psík, Pekinéz, Shih tzu,
Tibetský španěl a terier
Boloňský psík, Boston terier, Coton de Tuleár, Francouzský buldoček,
Havanský psík, Lvíček, Ruský Toy
Brabantík, Grifonci, Mops, Papillon, Phaléne
Čivava
Čínský chocholatý pes
Kavalír King Charles španěl, King Charles španěl
Pudl
Skupina X.
Afgánský chrt, Azavak, Greyhound, Saluki, Whippet
Barzoj, Deerhound, Irský vlkodav, Italský chrtík
Ostatní nejmenovaná plemena sk. X.

Špoljarič Boris (HR)
Řehánek Petr

Šrámek Čestmír
Havelka Tibor (SK)
Havelka Tibor (SK)
Tichá Vladimíra

Ridarčíková Gabriela (SK)
Beradze Iuza
Dolejšová Olga
Řehánek Petr
Kubeš Robert
Claudio de Giuliani (I)
Panuška Vladimír
Sosnová Věra
Panuška Vladimír

Jílková Zdeňka
Tichá Vladimíra

Hlavní rozhodčí

Václavík Miroslav

INZERCE V KATALOGU

na Výstavišti a.s. České Budějovice

Vitaliy Belskyy (UA)

Junior Handling
sobota
neděle

Cena černobílého inzerátu na celou stranu katalogu (A5) činí:
pro jednotlivce 2 000 Kč, pro firmu dle dohody.
Inzeráty je nutno podat do dne druhé uzávěrky přihlášek!

všech plemen FCI

7. 10. – 8. 10. 2017

Karban Antonín
Šimek František
Tichá Vladimíra
Karban Antonín

Změna vyhrazena!

mezinárodní výstava psŮ

Beradze Iuza
Václavík Miroslav
Vitaliy Belskyy (UA)
Beradze Iuza

Neuznaná plemena
Americký bezsrstý terier, Pražský krysařík
Český horský pes, Český strakatý pes, Chodský pes, Louisianský leopardí pes
Patterdale terier
Ostatní nejmenovaná plemena sk. NON FCI

Klubová výstava německých dog (bez zadání klubového vítěze)

FCI - Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota
Českobudějovický kynologický klub z.s. Č. Budějovice

Řehánek Petr
Krejzková Anna

Ridarčíková Gabriela (SK)

Program:

7.00
9.00
9.00 – 14.00
10.00 – 14.00
14.45 – 17.00

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruzích
Junior Handling – předkolo
odpolední program
(přehlídky, soutěže, vyhlášení
nejkrásnějšího psa výstavy dne)

Rozdělení plemen podle skupin FCI
I., III., IV., VI., VII., VIII. + neuznaná plemena FCI
sobota:

neděle:
II., V., IX., X.
1. uzávěrka přihlášek
2. uzávěrka přihlášek
3. uzávěrka přihlášek

9. 8. 2017
23. 8. 2017
6. 9. 2017

ONLINE PŘIHLÁŠKY NA www.dogoffice.cz
V online přihlašování vždy dostanete v případě, že přihlášení úspěšně proběhlo, potvrzení
na svůj e-mail! Nepřijde-li, zkuste znovu nebo nám zavolejte.
Adresa:

Českobudějovický kynologický klub z.s.
Klostermannova 7, CZ - 370 04 České Budějovice
tel.: +420 387 330 454; tel.: +420 387 203 926
e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz, www.mvpcb.cz

Třídy: Rozdělení do tříd podle výstavního řádu FCI (jsou uvedeny na přihlášce).
Tituly: CAJC-ČR, BOJ, CAC-ČR, CAC ČMKU, Res. CAC-ČR, CACIB-FCI, Res. CACIB-FCI, Nejlepší veterán plemene BOV,
BOS, BOB.
Udělení titulů nelze nárokovat. Pro získání titulu C.I.B a C.I.E platí ustanovení FCI, pro získání titulu Šampion ČR platí ustanovení ČMKU, barevné rázy jsou posuzovány podle ustanovení FCI.
Soutěže:
• Mladý vystavovatel / Junior Handling věkové skupiny: I. od 9 -13 let, II. od 13 -17 let, platí dosažení data narození přihlášených
den před výstavou. Soutěží se se psem zapsaným v některé z plemenných knih států FCI. Pes nemusí být na výstavě posouzen. Pes
může být přihlášen vždy v den posuzování jeho plemene. Pro soutěž platí předpis vydaný ČMKU. Hodnotí se předvádění psa, není
důležitá jeho kvalita. Body získané v soutěži se započítávají do celoroční a celostátní soutěže z národních a mezinárodních výstav.
Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina, Velká národní cena-BONB, Přehlídka neuznaných plemen,
Nejlepší veterán-BIS veterán, Juniorský vítěz skupiny FCI-JBIG, Nejlepší jedinec skupiny FCI-BIG,
Juniorský vítěz dne-JBOD, Nejlepší jedinec dne-BOD, Juniorský vítěz výstavy-JBIS, Nejkrásnější jedinec výstavy-BIS.
• Velká národní cena - nastupují všichni příslušníci českých národních, uznaných i neuznaných plemen, včetně ČSV. Do soutěže o
vítěze postupují pouze psi s BOB.
VÝSTAVNÍ POPLATKY

NÁVRH ROZHODČÍCH
Skupina I.
Australská kelpie, Australský honácký pes, Bearded kolie, Beauceron,
Bobtail, Šiperka
Australský ovčák, Belgický ovčák, Flanderský bouvier, Holandský ovčák,
Podhalaňský ovčák, PON, Pumi, Pyrenejský ovčák, Saarlosův vlčák
Bílý švýcarský ovčák, Slovenský čuvač
Border kolie
Briard, Německý ovčák
Československý vlčák
Kolie, Šeltie, Welsh corgi
Ostatní nejmenovaná plemena sk. I. Ovesná Božena

Ovesná Božena
Krinke Milan
Řehánek Petr
Dolejšová Olga
Šimek František
Havelka Tibor (SK)
Claudio de Giuliani (I)

1. uzávěrka přihlášek 2. uzávěrka přihlášek 3. uzávěrka přihlášek

za 1. psa

800,- CZK

1000,- CZK

1200,- CZK

za 2. psa

600,- CZK

800,- CZK

1000,- CZK

tř. štěňat, dorostu, veteránů

400,- CZK

500,- CZK

700,- CZK

soutěže

200,- CZK

300,- CZK

400,- CZK

Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do třídy nejméně v den výstavy.
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele nelze považovat za prvního, který je přihlášen do třídy štěňat, dorostu a veteránů.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu.
Platba může být provedena poštovní poukázkou nebo převodem na účet. Ve všech případech je nutné přiložit k přihlášce doklad o zaplacení poplatku!
Číslo účtu: 2000901932/2010, IBAN CZ5920100000002000901932 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Majitel účtu ČBKK z.s., Klostermannova 7, 370 04 Č. Budějovice.

veterinární pŘedpisy

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky
dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 05. 2003.

Skupina II.
Anatolský pastevecký pes, Appenzelský salašnický pes, Bullmastif,
Dánská doga, Italský Corso pes, Rottweiler
Anglický buldog, Dobrman, Hovawart
Anglický mastif, Argentinská doga, Bordeauxská doga, Kanárská doga,
Krašský ovčák, Mallorská doga, Pyrenejský horský pes, Pyrenejský mastin,
Středoasijský pastevecký pes, Šarplaninský pastevecký pes
Bernský salašnický pes, Landseer, Svatobernardský pes, Velký švýcarský s.pes
Brazilská fila, Cimarrón Uruguayo, Černý terier, Leonberger,
Novofundlandský pes, Tibetská doga
Knírači, Shar pei
Německá doga
Německý boxer
Ostatní nejmenovaná plemena sk. II.

Havelka Tibor
Karban Antonín
Matyáš Jaroslav
Ovesná Božena
Oleinik Zoia (UA)
Šimek František
Klobása Karel
Řehánek Petr
Havelka Tibor

POKYNY PRO VYPLŇOVáNí PŘIHLášEK

Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel
odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes má zkoušku z výkonu (Certifikát o vykonané zkoušce pro pracovní
tř. - nejedná se o tabulky a potvrzení ze zkoušek), nebo je šampion (pro tř. šampionů), bude bez urgence zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. Certifikáty pro lovecká plemena vystavuje ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4, pro služební plemena ČKS, U Pergamenky 3 170 00 Praha 7,
pro ostatní plemena, podřízená FCI zkouškám ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8.
Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak bude přihláška vrácena. Ve výjimečných případech a po dohodě s pořadatelem lze
zaplatit až na výstavě, a sice jako na 3. uzávěrku. Pro rozlišení plateb při první, druhé a třetí uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování a vyřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetí psa na výstavu bude 10 dní před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem s uvedením dne, kdy bude váš pes posuzován. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu FCI, ČMKU a propozic.
Podmínkou pro zařazování psů do příslušné třídy platí zkoušky ke dni podání přihlášky, stejně tak mezinárodní i národní šampion a příslušnost státu v FCI.
Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky.

Manipulační poplatky:

– Stornování vystavovatelem do termínu třetí uzávěrky 100 Kč. Po poslední uzávěrce již není storno přihlášky možné!
– Přeřazení psa do jiné třídy nebo výměna psa na žádost vystavovatele do termínu třetí uzávěrky 100 Kč. Po poslední uzávěrce již není přeřazování možné!

Důležité upozornění: K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit oboustrannou fotokopii jeho průkazu původu
– platí pro všechny psy přihlášené na výstavu
– variabilní symbol - číslo vašeho telefonu uvedeného na přihlášce

Skupina III.
Airedale, Americký staffordšírský, Irský Glen of Imaal, Irský Soft C.W., Irský,
Kerry Blue, Německý lovecký, Parson Russel, Welsh terier
Anglický Toy, Bullterieři, Foxterier, Jack Russel, Skotský, Skye, WHW terier
Australský, Australský Silky, Bedlington, Border, Cairn, Český,
Lakeland, Manchester, Norfolk, Norwich terier
Jorkšírský terier
Staffordšírský bullterier
Ostatní nejmenovaná plemena sk. III.
Skupina IV.
Jezevčík standard (všechny druhy srsti)
Jezevčík trpasličí a králičí (všechny druhy srsti)

Matyáš Jaroslav
Olejnik Zoia (UA)
Tichá Vladimíra
Dolejšová Olga
Daňková Jana
Matyáš Jaroslav

Auerbach Alena
Krejzková Anna

všeobecná ustanovení

Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří
dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za
úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout
přijetí přihlášky. Změny exteriérů psa, prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a základní úpravu trimováním s dlouhodobým vyvazováním psů
na stolech jsou zakázány. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním
zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Majitelé psů s uděleným titulem „BOB-Vítěz plemene“ jsou povinni se zúčastnit
se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava
z objektivních příčin nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
Vodění štěňat a jejich prodej je na výstavě zakázán. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.
Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů
a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1600 Kč, a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Skupina V.
Akita inu, Aljašský malamut, Americká akita, Gronský pes, Chow Chow,
Karelský medvědí pes, Lajky, Norský lundehund, Samojed, Sibiřský husky,
Thai Bangkaew, Thaiský ridgeback
Basenji, Naháči
Špicové
Ostatní nejmenovaná plemena sk. V.

Špoljarič Boris (HR)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Jílková Zdenka
Jílková Zdenka

