ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
pořádá

2x
2x CAC
CA IB
C

7. a 8. února/February 2015
VE VÝSTAVNÍM AREÁLU BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ / BVV EXHIBITION CENTRE IN BRNO

1. UZÁVĚRKA: 06. 12. 2014. 2. UZÁVĚRKA: 20. 12. 2014.
3. UZÁVĚRKA: 04. 01. 2015.

1st ENTRY DEADLINE: 06. 12. 2014. 2nd ENTRY DEADLINE: 20. 12. 2014.
3rd ENTRY DEADLINE: 04. 01. 2015.

PROGRAM:
PŘEJÍMKA: od 07,00 hod
POSUZOVÁNÍ V KRUZÍCH: 9.30 - 14.00
JUNIOR HANDLING - PŘEDKOLO: 11.00 - 14.00
PŘEHLÍDKY A SOUTĚŽE OD: 15.00

PROGRAMME:
ADMISSION OF THE DOGS: from 7,00 am
JUDGING: 09.30 - 14.00
JUNIOR HANDLING: FROM 11.00 - 14.00
DEFILES, FINAL CONTESTS: FROM 15.00

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. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Psi,
jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie šampionátu) pro zařazení
do třídy pracovní a šampiónů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel výstavy
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Je
zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo
tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek.
Povoleno je pouze česání, kartáčování a stříhání. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím
stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.
Majitelé psů s uděleným titulem BOB –Vítěz plemene, jsou povinni se zúčastnit se svými psy
závěrečné přehlídky vítězů.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat
pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou
poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě
je zakázáno. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané
po 3. uzávěrce nebude brán zřetel.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
- 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. 5. 2003
- po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému
napadání nebo případnému poranění osob.

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku.
Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. 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. Za
nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být
přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu. Pro vstup do třídy čestné je nutné doložit tituly
opravňující k zařazení psa to této třídy.
V případě platby složenkou přilepte na přihlášku minimálně kopii.
Pokud nebude platba přihlášky provedena do data třetí uzávěrky, bude přihláška vyřazena.
Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetí psa na
výstavu bude cca 10 dní před výstavou potvrzeno emailem nebo vstupním listem. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je možno si zkontrolovat na www.cmku.cz, v seznamu vystavovatelů, zda byla přihláška přijata. Pokud vystavovatel nenalezne své jméno v seznamu vystavovatelů, je třeba se o důvodu informovat na sekretariátu výstavy tel.: +420 234 221 373, 234 227 371.

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 to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve
prospěch pořadatele výstavy.

GENERAL PROVISIONS
The dog show is organized according to the dog show rules of the FCI and ČMKU. Only dogs
entered in FCI-accepted stud books are allowed to take part at the show. Certain dog have to
reached the age required for entering the desired class on the show day at the latest. Division into
classes is according by the FCI Show Regulation and is described in the registration form. In case
there is no copy of a certificate approving the fulfilment of the conditions for entering working class
or champion class is attached to the entry form, the dog will be put into open class. The organizer
of the show is not responsible for any damages caused by the dog or by the exhibitor neither for
death nor for loss of the dog. Dogs with cropped ears are not allowed into the show grounds
and will not be judged. Changes in exterior of a dog performed by means of excessive use of
lacquer, powder, hair tinting and basic trimming connected with a long-time tying-up of the dog on
a table are forbidden at the show. The violation of these rules can lead to disqualification of the
dog. Owners of the dogs awarded the title BOB (Best of Breed) are obliged to participate with their
dogs in the final competitions. The exhibitors are obliged to abide with the provisions of the FCI
Show Regulations, of these propositions and the instructions of the Show Committee, to which
they bind themselves by submitting the entry form. They are also obliged to maintain the exhibition
area clean. In case the show does not take place for objective reasons, the fees would be used
for covering the show preparation expenses. It is forbidden to bring puppies for the purpose of
sale to the show. The organizer does not accept any responsibility for undelivered applications.
Documents submitted after the 3rd entry deadline will not be taken into consideration.

VETERINARY CONDITIONS
- All the entered dogs must be clinically healthy.
- Dogs must have pet passport or veterinary certificate with valid vaccination against rabies.
- Dogs from EU and third countries must have valid EU Pet Passport and must meet the
conditions by the EU Regulation 998/2003 from 26/5/2003
- All the time during the dog show the owners must supervise / take care of the dogs so that
they do not cause any damage to other dogs or humans

INSTRUCTIONS FOR FILLING-IN ENTRY FORMS
Entry forms should be filled out using a typewriter or in block letters. For each dog, a separate entry form should be filled out. Illegible applications will not be accepted. The discount for
the second and additional dogs may be applied only if the name of the owner is the same as
for the first dog. Any change in the second entry form, e.g. addition of joint ownership, will be
considered to be a new entry at full cost. The organizer does not accept any responsibility for
an incorrectly filled-in entry forms. A copy of the pedigree must be attached to each application
form. For entry in Honor class must be attached titles.
A dog can only be entered into one class. Moving dogs between classes is not possible after
the deadline. Accepting of the entry form will be confirmed 10 days before the show (letter or
by e-mail). If the exhibitor does not receive the entry confirmation in by above-mentioned time,
it is possible to check on www.cmku.cz in the list of exhibitors, whether the application was
accepted. If the exhibitor’s name is not in the list, they should enquire on the phone number of
the show office: +420 234 221 373, 234 227 371.
PROTEST
A protest against any decision made by the judge is not admissible. A protest can be submitted for formal reasons such as violation of show regulation provisions and proposition provisions. The protest must be submitted in written form, against a deposit of 70 Euro, during the
course of the show. If the protest is found to be unjustified, this deposit will be forfeited to the
organizer of the show.

TITULY, ČEKATELSTVÍ, SOUTĚŽE

TITLES, CERTIFICATES D‘APTITUDE, COMPETITIONS

CAJC ČR, Nejlepší mladý plemene BOJ, CAC ČR, CAC ČMKU, R.CAC ČR, CACIB, R.CACIB, Nejlepší veterán plemene BOV, JBIG, BOB, BOS, BIG, JBIS, BIS

CAJC ČR, Best Junior BOJ CAC ČR, CAC ČMKU, R.CAC ČR, CACIB,
R.CACIB, Best of Veteran BOV, JBIG, BOB, BOS, BIG, JBIS, BIS

SOUTĚŽE:

COMPETITIONS:

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.

Junior handling I. a II. kategorie, Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, přehlídka
vítězů tříd čestných, BIS veterán, Nejkrásnější mladý pes výstavy = JBIS, Nejkrásnější
pes výstavy BIS, Vítěz Velké národní ceny
Vzhledem k časové náročnosti budou, mimo soutěže o BIG, vybírána vždy pouze první 3 místa.
Velká národní cena - nastupují všichni příslušníci českých národních, uznaných i neuznaných plemen, včetně ČSV. Do soutěže o vítěze postupují pouze psi s BOB.
Platba na místě je možná pouze u zahraničních vystavovatelů. Vždy za cenu 3. uzávěrky.

ONLINE přihlášky na www.dogoffice.cz
U online přihlašování vždy dostanete v případě, že přihlášení úspěšně proběhlo, potvrzení na svůj e-mail ! Nepřijde-li, zkuste znovu nebo nám zavolejte.
VÝSTAVNÍ POPLATKY:

Awarding of the titles is not automatic or compulsory
•
obtaining the Interchampion title is governed by FCI provisions
•
obtaining the Czech Champion title is governed by ČMKU provisions
•
colour varieties are judged in accordance with FCI provisions

Junior handling I. and II. category, Best Couple, Breeder’s Group, Show of Honor
class, BIS Veteran, JBIS (Best Junior Dog), BIS, Grand Prix of National Breeds Winners
Due to time reasons, only 3 places will be awarded in each contest.
Grand Prix of National Breeds – all dogs of Czech national breeds, both FCI-recognized and non-recognized, incl. československý vlčák, participate in the final competitions.
In the final competitions, only dogs having obtained CAJC and BOB may compete.
Payment on the day of the show is possible only for foreign exibitors. The entry fee is
3rd deadline amount.

ONLINE entry form www.dogoffice.cz
Online registration is successful only if you have recieved the confirmation by email. If
you didn´t recieve it please try again or contact us.
ENTRY FEES

jedna výstava

1. UZÁVĚRKA: 06. 12. 2014
za prvního psa včetně katalogu
za dalšího psa (bez kat. = stejné jméno majitele jako u 1. psa) a
česká národní plemena
štěňata (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
dorost (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
třída čestná, veteráni (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
soutěže
neuznaná plemena (bez nároku na CACIB) 1. pes
neuznaná plemena (bez nároku na CACIB) 2. pes

800 Kč
600 Kč

1 500 Kč
1 100 Kč

300 Kč
300 Kč
300 Kč
200 Kč
600 Kč
400 Kč

500 Kč
500 Kč
500 Kč
300 Kč
1 100 Kč
700 Kč

jedna výstava

2. UZÁVĚRKA: 20. 12. 2014
za prvního psa včetně katalogu
za dalšího psa (bez kat. = stejné jméno majitele jako u 1. psa)
štěňata (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
dorost (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
třída čestná, veteráni (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
soutěže
neuznaná plemena (bez nároku na CACIB) 1. pes
neuznaná plemena (bez nároku na CACIB) 2. pes

dvě výstavy

dvě výstavy

900 Kč
700 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč
300 Kč
700 Kč
500 Kč

1 700 Kč
1 300 Kč
700 Kč
700 Kč
700 Kč
500 Kč
1 300 Kč
900 Kč

3. UZÁVĚRKA: 04. 01. 2015

jedna výstava

dvě výstavy

za prvního psa včetně katalogu
za dalšího psa (bez kat. = stejné jméno majitele jako u 1. psa)
štěňata (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
dorost (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
třída čestná, veteráni (při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
soutěže
neuznaná plemena (bez nároku na CACIB) 1. pes
neuznaná plemena (bez nároku na CACIB) 2. pes

1 000 Kč
800 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
400 Kč
800 Kč
600 Kč

1 900 Kč
1 500 Kč
900 Kč
900 Kč
900 Kč
700 Kč
1 500 Kč
1 100 Kč

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:

Českomoravská kynologická unie
Maškova 3, 182 53 Praha 8

Tel.: +420 234 221 373, 234 227 371, fax: +420 234 221 371
E-mail: : vystava@cmku.cz , http://www.cmku.cz
ONLINE přihlášky na www.dogoffice.cz

Platby na konto

FIO Banka

2300143854/2010 pro vystavovatele z ČR - pouze Kč!
var. symbol: číslo telefonu majitele psa
Majitel účtu: Českomoravská kynologická unie, Praha

Upřednostňujeme platbu přímo na účet, v případě platby na poště používejte výhradně
složenku typu A. Nikdy nezapomeňte na platbu uvést jako variabilní symbol telefonní číslo,
které uvádíte i na přihlášce psa. Pro rozlišení výše plateb při první, druhé a třetí uzávěrce
rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Neuhrazené přihlášky a přihlášky bez dokladu o zaplacení nebudou přijaty!! Příkaz k úhradě není
dokladem o zaplacení.
Vystavovatel svým podpisem na přihlášce souhlasí se zveřejněním svého jména a případně adresy v katalogu výstavy a webových stránkách ČMKU.
Na výstavě budou vystavovatelům, jejichž psi splní podmínky, vystavovány diplomy šampionů. Povinné doklady: průkaz původu psa, předchozí kartičky CAC (CAJC), u plemen podřízených zkouškám kopie pracovního certifikátu. Pro Grand šampiona i posudky, dokladující, že
pes byl vystavován ve třídě šampionů (vítězů). Vystavení diplomu je zpoplatněno za 150 Kč.

1st ENTRY DEADLINE: 06. 12. 2014
first dog, including catalogue
every additional dog of the same owner (catalogue not included)
and Czech national breeds
Minor Puppy class (when entering more than one dog, the baby cannot be
considered as the first dog)
puppy class (when entering more than one dog, the puppy cannot be
considered as the first dog)
honor class, veteran (when entering more than one dog, the veteran
cannot be considered as the first dog)
Competitions
FCI non-recognized breeds (without CACIB) – first dog
FCI non-recognized breeds (without CACIB) – second and additional dogs

one show
only
35 euro

both
shows
65 euro

30 euro

55 euro

15 euro

25 euro

15 euro

25 euro

2nd ENTRY DEADLINE: 20. 12. 2014
first dog, including catalogue
every additional dog of the same owner (catalogue not included)
Minor Puppy class (when entering more than one dog, the baby cannot be
considered as the first dog)
puppy class (when entering more than one dog, the puppy cannot be
considered as the first dog)
honor class, veteran (when entering more than one dog, the veteran
cannot be considered as the first dog)
Competitions
FCI non-recognized breeds (without CACIB) – first dog
FCI non-recognized breeds (without CACIB) – second and additional dogs
3rd ENTRY DEADLINE: 04. 01. 2015
first dog, including catalogue
every additional dog of the same owner (catalogue not included)
Minor Puppy class (when entering more than one dog, the baby cannot be
considered as the first dog)
puppy class (when entering more than one dog, the puppy cannot be
considered as the first dog)
honor class, veteran (when entering more than one dog, the veteran
cannot be considered as the first dog)
Competitions
FCI non-recognized breeds (without CACIB) – first dog
FCI non-recognized breeds (without CACIB) – second and additional dogs

15 euro

25 euro

10 euro
30 euro
20 euro

15 euro
55 euro
35 euro

40 euro
35 euro

75 euro
65 euro

20 euro

35 euro

20 euro

35 euro

20 euro

35 euro

15 euro
35 euro
25 euro

25 euro
65 euro
45 euro

45 euro
40 euro

85 euro
75 euro

25 euro

45 euro

25 euro

45 euro

25 euro

45 euro

20 euro
40 euro
30 euro

35 euro
75 euro
55 euro

ENTRY FORMS MUST BE SENT TO:

Českomoravská kynologická unie
Maškova 3, 182 53 Praha 8

Tel.: +420 234 221 373, 234 227 371, fax: +420 234 221 371
E-mail: vystava@cmku.cz, http://www.cmku.cz
ONLINE entries: www.dogoffice.cz

Payment to the account for foreign exhibitors – EUR ONLY!
VR-BANK-Zittau IBAN DE05855901004557786401
BIC GENODEF1NGS
Reference: Number of the owner´s mobil phone
Account Holder: Českomoravská kynologická unie, Praha

For the purpose of distinguishing payments for the 1st, 2nd and the 3rd deadline, the postal stamp
date on the envelope containing the entry form is decisive. Do not forget to write your phone number
on your payment transfer. The application will not be accepted without an evidence of payment.
By signing and submitting the entry form, the exhibitor agrees to the publication of his name
and address in the show catalogue and on the web page of the ČMKU.
If your dog will accomplish conditions for awarding Czech Champion titles, diploma could
be issued directly on site at the show place at the day of the show.
Required documents: pedigree of the dog, all CAC (CAJC) certificates, for utility breeds you
need a copy of working certificate. For Grand Champion title you will need all judges reports, to demonstrate that your dog was showed in champion class (winner class). Fee for the issue is 15 EUR.

