MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ - PRAGUE EXPO DOG
INTERNATIONAL DOG SHOW- PRAGUE EXPO DOG
V PVA EXPO PRAHA - LETŇANY

2.5. – 3.5.2015
Uzávěrka / Entry deadline

I. – 6.3.2015

II. – 20.3.2015

III. – 27.3.2015

Online přihláška / Online entries:
Po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva, pokud toto nenastane,
přihláška NEPROBĚHLA!!!!!
Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty!
Přihlášky, informace / Entries, info:
Mezinárodní výstava psů, Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, Tel.: +420 266 722 239
Fax: +420 266 722 252, E-mail: vystava@kynologie.cz, www.vystavapsu.cz, www.dogoffice.cz
Program / Programme:

7.00 – 8.30
9.00 – 15.00
11.00 – 14.00
15.00 – 18.00

Přejímka psů / Veterinary check
Posuzování v kruzích / Judging
Mladý vystavovatel / Junior Handling
Přehlídky, soutěže / Defiles, final contests

2.5.2015 – SOBOTA / SATURDAY – Skupina / Group – FCI: I., III., IV., VI., VII., VIII., X., + FCI neuznaná
plemena / Other breeds not recognized by FCI
3.5.2015 – NEDĚLE / SUNDAY – Skupina / Group – FCI: II., V., IX.,
I. UZÁVĚRKA
I. ENTRY
CLOSE

II. UZÁVĚRKA
II. ENTRY
CLOSE

III. UZÁVĚRKA
III. ENTRY
CLOSE

Za prvního psa včetně katalogu. / First dog, including catalogue.

800 Kč
45 €*

1000 Kč
55 €*

1200 Kč
60 €*

Za dalšího psa (BEZ katalogu, stejné jméno majitele jako u 1. psa)
Another dog (of the same owner without catalogue)

700 Kč
35 €*

900 Kč
50 €*

1100 Kč
55 €*

Štěňata, dorost (při vystavování více psů NEMŮŽE být považován za 1. psa)
Baby and Puppy classes (when entering more than one dog, the baby and puppy cannot be
considered as the first dog)

400 Kč
25 €*

600 Kč
30 €*

700 Kč
35 €*

Veteráni (při vystavování více psů NEMŮŽE být považován za 1. psa)
Veteran class (when entering more than one dog, the veteran cannot be considered as the
first dog)

250 Kč
20 €*

400 Kč
25 €*

500 Kč
30 €*

Soutěže / Competitions

150 Kč
15 €*

300 Kč
20 €*

400 Kč
25 €*

VÝSTAVNÍ POPLATKY / ENTRY FEES

Inzerce v katalogu / Advertisements in the catalogue

1 strana A5 – 2400 Kč ½ strany A5 – 1200 Kč
1 page A5 – 80 €*
½ page A5 – 40 €*
* including bank fee

Pro rozlišení plateb I., II. a III. uzávěrky rozhoduje datum zadání platby / podání na poště!
Při platbě více psů uhraďte poplatek dohromady. Neuhrazené přihlášky nebudou přijaty !!!!
In order to recognize each (I., II., III.) deadline payment, the date of payment determines the
registration's deadline.
Only one payment per registration - do not send separate payments for each dog.
CZK: č. účtu: 3593950207/0100, VS: pokud není předtištěn, uveďte číslo vašeho mobilního telefonu
EURO / platba ze zahraničí / Payments to the account: No. 3566650217/0100 in EUR, Konto: Český kynologický svaz,
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, Komerční Banka Praha 7, IBAN:CZ6401000000003566650217, SWIFT: KOMBCZPPXXX
- Pro každého psa je nutné vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce musí být přiložena kopie průkazu původu a kopie
dokladu o zaplacení, certifikát o zkouškách (třída pracovní) nebo kopie šampionátu (třída šampionů)!
Přijetí psa na výstavu bude 10 dní před výstavou potvrzeno zasláním vstupního listu na Váš e-mail s uvedením dne, kdy
bude Váš pes posouzen. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Fotokopie nevracíme.
- Fill in a separate form for each dog! A copy of the pedigree, the recognized Champion title for Champion class and an
International working certificate for Working class to be included!

The entry of the dog will be confirmed 10 days prior the show by e-mail with a date when your dog will be judged. The
organizer is not responsible for incorrect filled entry forms. Copies are not given back.
TITULY: CAJC CZ, BOJ, CAC CZ, Res. CAC CZ, CAC ČMKU, CACIB, Res. CACIB, BOV, BOS, BOB-Vítěz Prahy, JBIG, BIG, JBOD, BOD, JBIS, BIS
Udělení titulů nelze nárokovat. Pro získání titulů Český junior šampion CZ, Šampion CZ, Šampion ČMKU, C.I.B. a C.I.E. platí vydaná ustanovení.
SOUTĚŽE: Velká národní cena (Nastupují posouzení jedinci národních uznaných i neuznaných plemen. Do soutěže o vítěze nastupují pouze jedinci s titulem
BOB.), Junior handling I. a II. kategorie, Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:

1. průkaz původu psa 2. očkovací průkaz psa (nebo jeho pas s platným očkováním)

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a
to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze
dne 26.5.2003. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit!
POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např.
doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude
k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu pracovní nebo šampionů, bude zařazen do třídy otevřené. Na přihlášce musí
být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku (stačí fotokopie nebo opis), pro rozlišení plateb I., II. a III. uzávěrky rozhoduje datum zadání platby
/podání na poště. Při platbě více psů uhraďte poplatek dohromady. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata! Ve ZCELA výjimečných případech,
kdy bude platba provedena na místě (v den výstavy) bude účtován poplatek 3. uzávěrky + 100 Kč přirážka. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy.
Přeřazování po přihlášení psů JIŽ není možné. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu informovat na sekretariátu
výstavy co nejdříve. 14 dnů před výstavou bude na www.vystavapsu.cz zveřejněn seznam vystavovatelů. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem
ustanovením výstavního řádu FCI a propozic.
ONLINE: po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva, pokud toto nenastane přihláška NEPROBĚHLA!!!
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází.
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. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména
ve znění zákona č. 77/2004). Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním
zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriérů psa prováděné nadměrným lakováním, tónování srsti a základní úpravou trimováním na výstavě,
s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Majitelé psů s uděleným titulem „BOB – Vítěz Prahy“ jsou povinni se zúčastnit se svými psy
závěrečné přehlídky vítězů. Barevné rázy se posuzují dle ustanovení FCI. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního
řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel
je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Prodej štěňat je na výstavě je zakázán.
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, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITLES: CAJC CZ, BOJ, CAC CZ, Res. CAC CZ, CAC ČMKU, CACIB, Res. CACIB, BOV, BOS, BOB-Winner of Prague, JBIG, BIG, JBOD, BOD, JBIS, BIS
All published rules applicable for the following titles: Czech Junior Champion, Czech Champion, Champion ČMKU and International Champion.
COMPETITIONS: Brace competition – for a female and a male of the same breed with the same owner, judged at the show. / Breeder’s Group – min. 3 and max. 5 individuals of the
same breed, having at least two different fathers or mothers, judged at the show./ Junior Handling – age groups: I - 9 – 13 years of age, II - 13 – 17 years of age, (the max. or min. age
must be reached no later than one day before the day of the show).
TO ENTER THE FOLLOWING MATERIALS MUST BE SUBMITTED:

1. Dog’s pedigree 2. Dog’s health certificate or Pet passport with proof of vaccination

VETERINARY CONDITIONS: By veterinary check the dog’s heatlh certificate or passport must be shown with proof of the following vaccinations rabies.
APPLICATION GUIDELINES:
One form per dog. Discount for multiple dogs may be claimed only if the name of the handler is identical with the first form. Each additional change on the second form, i.e. coownership, shall be considered a new application and the full fee will apply. Organizers shall not be liable for incorrectly completed entry forms. Should a photocopy of completed
performance trial (certificate) or champion not be enclosed with the application, the dog will be placed in the open class.
A photocopy or proof of payment of show fee must be affixed to the application otherwise. Payments may be paid online however, proof of payment must be submitted. If do you pay on
the show, you will pay 3rd entry close and supplement + 5 €.
Only one application per dog per class. Changing classes after deadline is not possible. Admittance of a dog to the show shall be confirmed in writing 10 days prior to the show via a letter
of admission indicating the date the particular dog will be judged. Should the exhibitor not receive a letter of admission within the given timeframe, he/she should immediately contact the
show organizers. A list of exhibitors shall be published on the www.vystavapsu.cz 14 days prior the show. Upon receipt of the application, the exhibitor is subject to all FCI show rules.
The exhibitor grants his/her permission to have their address published in the show catalogue. To be eligible for a respective class, the dog must have completed the applicable trial before
the date of the application; this applies for international as well as the respective FCI member national champion title. It is advisable to send entry forms via registered mail in order to
have proof of receipt. The organizer shall not be liable for any undelivered applications even if they were sent via registered mail.
GENERAL CONDITIONS:
All dogs and bitches are eligible if their breeds are entered in the FCI studbooks and are within the age limit required for the respective class in the day of the show date. Imported dogs
must be recorded in the Czech book of breeds however, the original abbreviation of the book of breeds must be listed on the entry form as well as the entry number of the country of
origin. The organizer shall not be liable for any damages caused by the dog or the exhibitor or for the dog’s death or loss. Roaming of unleashed dogs shall not be permitted. Dogs with
tendencies to bite shall wear muzzles. Dogs with cropped ears shall not be admitted at the show. (In compliance with the Animal Protection Law No. 246/1992 and No. 77/2004).
Bitches in season, highly pregnant bitches, breastfeeding bitches and individuals who have undergone surgery to cosmetically alter the dog’s appearance shall not be eligible. It is
forbidden to treat the coat or skin with anything that alters the structure, color or form and to leave the dog tied up on the trimming table longer than necessary for show preparation.
Owners with dogs who have won the BOB – Prague Winner Award must be present with their dog during the final competition. Colours shall be judged in compliance with the FCI
provisions. Unless otherwise specified, the provisions of the FCI international show rules and ČMKU rules shall apply. Should the show be cancelled due to objective reasons, all
collected fees shall be used to cover show expenses. Bringing puppies and their sale at the venue shall not be permitted.
COMPLAINTS:
Objections against any decisions made by a judge shall not be permissible. However, formal complaints concerning violation of show rules and provisions may be filed. Such complaint
must be submitted in writing and an additional fee of 1600,- Kč applies.
ONLINE ENTRIES:
You will recieve an email with the confirmation after you submit online registration, make sure you’ve entered a valid email adress. If you don’t recieve this email, something went
wrong and your registration is NOT ACCEPTED!

NÁVRH ROZHODČÍCH - MVP všech plemen 2. – 3. 5. 2015
FCI Skupina I / FCI Group I
Border collie, Old English Sheepdog
Bearded Collie
Austral. Kelpie, Berger de Beauce, Berger de Brie,
Schipperke
Weis.Schw.schaeferhund, Bouvier des Flandres,
Australian Cattledog, Welsh Corgi, Australian
Shepherd
Slovenský čuvač, Puli, Pumi, Komondor, Kuvasz
Shetland Sheepdog
Collie, Československý vlčák
Deutscher Shäferhund
Chien de Berger Belge
Nejmenovaná plemena

Javor Davor, HR
Řehánek Petr, CZ
Kochan Anna, PL
Nováková Iveta, CZ
Leonardo Michael, IRL
Václavík Miroslav, CZ
Fialová Eva MVDr., CZ
Soukupová Monika Ing., CZ
Majsniar Albín, SK
Štýbrová Beata Ing., CZ
Kochan Anna, PL

FCI Skupina II / FCI Group II
Dobermann
Bullmastif, Cane Corso Italiano, Dogo
Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro,
Tibet.Mastiff, , Mastin de los Pirineos, Chien
d.M.des Pyrénées
Gros. Schw., Appenz., Entlebuch. Sennenhund
Berner Sennenhund
Newfoundland, Mastiff,
Deutsche Dogge
Hovawart, St. Bernardshund, Sarplaninac
Rotweiler, Schnauzers
Pinscher, Zwergpinscher, Russ.Tchiorny Terrier,
Tosa Inu
Bulldog
Deutscher Boxer
Kavkaz. Ovtch., Leonberger, Landseer, Shar Pei
Nejmenovaná plemena

Havelka Tibor, SK
Adlt Vladimír, CZ
Václavík Miroslav, CZ
Leonard Michael, IRL
Václavík Miroslav, CZ
Čelakovský Jan MUDr., CZ
Kochan Anna, PL
Stepinski Andrzej, PL
Řehánek Petr, CZ
Ahrens Hana, A
Žárská Alena, CZ
Vondrouš Otakar, CZ
Řehánek Petr, CZ, Vondrouš Otakar, CZ

FCI Skupina III / FCI Group III
English Bull Terrier - normal + miniature
Tvrzová Alena, CZ
American Staffordshire Terrier
Nováková Iveta, CZ
Staffordshire Bullterrier
Paunović Dušan, SRB-male, Schemel Andreas, UK-female
Parson Russel Terrier, Jack Russel Terrier, Border
Vondrouš Otakar, CZ
Ter., Welsh Ter., Lakel.Ter.
Irish. Ter., Irish Soft Coat.Wheaten, Kerry Blue
Auerbach Alena, CZ
Ter., Bedlington, Manch.Ter., Cairn Ter.,
Scottish, West High.White, Norfolk, Ter.,
Hrabáková Olga, CZ
Norwich.Ter., Český Ter.
Australian, Austr.Silky, Fox Terrier, Skye Ter.,
Letáčková Eva, CZ
Dandie Dinm. Ter., Seal.Ter.,
Yorkshire Terrier + orher breeds
Polehňa František, CZ

FCI Skupina IV / FCI Group IV
Dachshund Kurzhaar + Langhaar
Dachshund Rauhhaar

Burianková Alena, CZ
Bušta Jan Ing., CZ

FCI Skupina V / FCI Group V
Akita Inu, Shiba Inu,
Alaskan Malam., American Akita, Eurasier, Siber.
Husky, Samoyede, Thailand Ridgeback,
Deutscher Spitz
Perro Sin Pelo del Perú
Basenji, Pharaoh Hound, Podengo
Portuges+Ibizenco,
Nejmenovaná plemena

FCI Skupina VI / FCI Group VI

Marušková Marie, CZ
Kastl Gerda, D
Marušková Marie, CZ
Lobakin Viktor, AZE
Javor Davor, HR
Kastl Gerda, D, Marušková Marie, CZ

Rhodesian Ridgeback
Dalmatiner
Beagle, Petit-Grand Bas.Grif.Vendéen,
Basset Hound, Bloodhound,
oher breeds

Roubalová Ivana Ing., CZ
Devic Nenad, SRB-male, Fintorová Ludmila, SK-female
Černohubová Iva Ing., CZ
Řehánek Petr, CZ
Řehánek Petr, CZ, Černohubová Iva Ing., CZ

FCI Skupina VII / FCI Group VII
Deuts. Kurz. Vorstehhund, Magyar Vizsla
Münst.Vorstehhund, Deut. lang..Vorstehhund,
English, Irish, Gordon, Irish&White Setter,
Pointer,
Český fousek
Weimaraner
other breeds

Dvořák Petr RNDr., CZ
Leonard Michael, IRL
Javor Davor, HR
Krepsová Zita Ing., CZ
Řehánek Petr, CZ

FCI Skupina VIII / FCI Group VIII
American Cocker Spaniel
English Cocker Spaniel
Others Spaniels
Golden Retriever
Labrador Retriever
English Spring.spaniel, other Retrievers
other breeds

Kastl Gerda, D
Trnková Lucie, CZ
Kastl Gerda, D
Stepinski Andrzej, PL
Dočekalová Michaela, CZ
Buvik Anne Livo, N

Kastl Gerda, D

FCI Skupina IX / FCI Group IX
Boston Terr., Bichon Havanais, Bolognese, Pug
Griffon Belge+Bruxellois, Petit Brabancon,
Tibetan Spaniel
Cavalier King Charles, Coton de Tuleár, Maltese
Bouledogue Francais
Bichon-poil Frisé, King Charles Spaniel, Petit
Chien Lion,
Chin, Papillon, Phaléne, Shih-Tzu, Tibetan. Ter.
Caniche
Chinese Crested Dog-PP
Chinese Crested Dog-HA
Chihuahua
other breeds

Kučera Tomáš, CZ
Czegledi Attila, H
Schemel Andreas, UK
Havelka Tibor, SK
Leonard Michael, IRL
Ahrens Hana, A
Větvinská Vršecká Zuzana, CZ
Lobakin Viktor, AZE
Eberhardt Jochen H., D
Paunović Dušan, SRB
Kučera Tomáš, CZ

FCI Skupina X / FCI Group X
Afghan Hound, Barzoj, Saluki
Irish Wolfhound, Whippet, Greyhound
Deerhound, Piccolo Levriero Ital., Azawakh,
Sloughi + others breeds

Marešová Radana Ing., CZ
Czegledi Attila, H
Panuška Vladimír, CZ

FCI neuzn. plemena / Non FCI Breeds:
American Bulldog, Boerboel
Amer.Hairl. ter., Chodský pes, Louis. Catahoula,
Cont.Bulldog, Mosk.Storož.Sobaka
Český strakatý pes, Caniche multicol., Pražský
krysařík, Russ.Tsvet.Bolonka

Junior Handling
Ostatní výstavy/othere shows:

Řehánek Petr, CZ
Václavík Miroslav, CZ
Kučera Tomáš, CZ
2.5. - 3.5.2015 – Frnčo Ladislav, CZ

2.5.2015 - Sobota/Saturday:
Klubová výstava s KV a CAC – Klub chovatelů tibetských španělů, email: vystavy@kchts.cz
Speciální výstava s CAC – Alaskan malamute klub ČR – email:k.scheuflerova@amkcr.eu
Speciální výstava s CAC – Klub chovatelů pinčů – tel.: +420 606 757 249
Speciální výstava s CAC – Klub chovatelů naháčů – tel.: +420 728 072 553
Klubová výstava pudlů - Klub přátel a chovatelů pudlů – email: Grunfeldova.Vlasta@seznam.cz
3.5.2015 - Neděle/Sunday:
Klubová výstava s KV a CAC - Spolek chovatelů slovenských čuvačů, www.slovensky-cuvac.biz
Světová speciální výstava dalmatinů – www.dalmatinklub.cz
Klubová výstava s KV a CAC – Klub chovatelů chrtů – email: ivamivit@seznam.cz

