
Pozvánka na Speciální výstavu 

Třeboň 2020 
Milí chovatelé, majitelé a příznivci plemene beauceron, 

srdečně Vás zveme do Autokempu Doubí v Třeboni, kde bude pořádána Speciální výstava a 
bonitace  

 

Termín akce: 

27.9.2020 bonitace – povahové testy 

28.9.2020 speciální výstava + popisný svod 

Uzávěrka přihlášek 

1. uzávěrka                       17.08.2020 

2. uzávěrka                       05.09.2020 

3. uzávěrka     17.09.2020 

 

Rozhodčí exteriéru: Milan Krinke, CZ 

Místo: Autokemp Doubí, Třeboň 

Pořadatel akce: Zora Tančevová 

Info: tel: +420 776 145 586,  tancevova.l@seznam.cz  

Přihlašujte se prosím výhradně přes www.dogoffice.cz  

PŘIHLÁŠKY NA BONITACI ZASÍLEJTE PORADKYNI CHOVU PÍ. MARCELE SOUČKOVÉ NA MAIL: 
STAFKOVM@YAHOO.COM!!  

Program: 

27.9.2020                    16:00 povahové testy 

28.09. výstava             8:00 – 9:00 přejímka psů 

                                       9:00 zahájení posuzování 

 

 

 

 

 

Výstavní poplatky:  1. uzávěrka 2. uzávěrka 3. uzávěrka 

http://www.dogoffice.cz/
mailto:STAFKOVM@YAHOO.COM


 člen nečlen člen nečlen člen nečlen 

Speciální výstava – 
první pes 

Kč 500,- Kč 600,- Kč 650,- Kč 750,- Kč 750,- Kč 850,- 

Druhý a další pes Kč 400,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 600,- Kč 600,- Kč 700,- 

čestná Kč 200,- Kč 300,- Kč 300,- Kč 400,- Kč 400,- Kč 500,- 

Dorost Kč 200,- Kč 300,- Kč 300,- Kč 400,- Kč 400,- Kč 500,- 

Štěně Kč 100,- Kč 200,- Kč 200,- Kč 300,- Kč 300,- Kč 400,- 

Veteráni Kč 0,- Kč 100,- Kč 0,- Kč 100,- Kč 0,- Kč 100,- 

 

Soutěže (MIMO 
DÍTĚ A PES) 

člen nečlen 

100,- 200,- 

Bonitace – člen  (nečlen hradí o 300% více) 

Popisný svod Kč 350,- 

Povahový test Kč 350,- 

Popisný svod + 
povahový test + 
výstava 
(PŘIHLÁŠKA 
ODESLÁNA DO 1. 
uzávěrky) 

Kč 1.000,- 

 

Údaje k platbě: 

číslo účtu: 2700358379/2010 

variabilní symbol:            speciální výstava – 09 

                                            bonitace - 08 

specifický symbol:           členské číslo 

banka:                                FIO Banka 
název a adresa:                 Beauceron klub ČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
Zahraniční vystavovatelé platí poplatky v den akce, při přejímce psů, možno v Euro. 

Platby z ČR poukazujte VÝHRADNĚ poštovní poukázkou typu „A“, nebo převodem z účtu na           
účet. 
Platba na místě je ve výši částky za 3. uzávěrku. Pro rozlišení plateb při první a druhé                 
uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Při           
přihlášení více psů nemůže být za prvního psa považován pes řazený ve třídě dorostu,              
puppy nebo veteránů. 



 

K čitelně vyplněné přihlášce na výstavu přiložte: 

* fotokopii dokladu o zaplacení 

* oboustrannou fofokopii PP a VVPP 

Doklady k účasti na výstavě: 

* průkaz původu psa 

* výstavní a výkonnostní průkaz psa 

* očkovací průkaz nebo pedigree passport s platným očkováním nejméně 30 dní a 
maximálně 1 rok před výstavou. 

Při přejímce psa bude toto očkování kontrolováno! 

Tituly a soutěže: 

Na klubových a speciálních výstavách jsou od 1.1.2009 posuzovány barevné rázy (černý s 
pálením i harlekýn) dohromady. 

CAJC – čekatelství Českého junior šampiona může být uděleno psům a fenám (V1 ve třídě               
mladých), titul není nárokový 

CAC - čekatelství Českého šampiona může být uděleno psům a fenám (V1 ve třídách:              
mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů), titul není nárokový 

Nejlepší štěně – soutěže se účastní všichni VN1 z tříd štěňat 

Nejlepší dorost – soutěže se účastní všichni VN1 z tříd dorostu 

BOJ – soutěže se účastní všichni CAJC z tříd mladých 

Nejlepší pes – soutěže se účastní všichni psi s titulem CAC 

Nejlepší fena – soutěže se účastní všechny feny s titulem CAC 

BOS – nejlepší jedinec plemene opačného pohlaví než BOB 

BOV - soutěže se účastní všichni V1 z tříd veteránů 

BOB – nejlepší jedinec plemene (soutěže se účastní CAJC pes, CAJC fena, nejlepší pes, 
nejlepší fena a V1 veterán pes, V1 veterán fena) 

 

 

 

 

Soutěže: 

Nejhezčí pár psů - pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho                 
majitele. 



Chovatelské skupiny - do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z             
vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a               
byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele. 

Nejlepší plemeník – nejméně 3 potomci alespoň po 2 matkách (posouzeni na výstavě).             
Plemeník nemusí být na výstavě posouzen, může být pouze předveden při soutěži. 

Nejlepší chovná fena – nejméně 3 potomci alespoň po 2 otcích (posouzeni na výstavě). Fena               
nemusí být na výstavě posouzena, může být pouze předvedena při soutěži. 

Nejlepší vrh – musí být předvedeni nejméně 3 jedinci z 1 vrhu (posouzení na výstavě) 

Dítě a pes - do této soutěže se dítě přihlašuje řádnou přihláškou, bez ohledu na to, zda byl                  
pes přihlášen a posouzen na výstavě. Je možno přihlásit dítě až v den jejího konání. Je                
třeba aby dítě bez problémů ovládalo vystavovaného psa. Soutěž je ZDARMA.  

Další obecné podmínky účasti na výstavě, protesty: 

Psi, kteří nebudou mít v očkovacím průkazu potvrzena povinná očkování, nesmí být            
vpuštěni do areálu. Z výstavy jsou vyloučeni psi, kteří nesplňují podmínky stanovené            
zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Protest lze podat písemně u pořadatele výstavy.             
Podání protestu je vázáno na složení jistiny ve výši Kč 5000,-. V případě zamítnutí protestu               
jistina propadá ve prospěch pořadatele. 

Ubytování a stravování 

 Zajištěno v areálu Sportkempu Doubí - http://www.doubi.treb.cz/  

Ubytování si, prosím, rezervujte individuálně. Možnost ubytování ve vlastních stanech,          
obytných vozech, chatkách, srubech a bungalovech. Parkování možné přímo u své chatky. 

V případě naplnění kapacity kempu, nebo pro náročnější je možnost ubytování v penzionu           
Mlýnský dvůr https://www.mlynsky-dvur.cz/ . Penzion se nachází hned naproti kempu, tedy           
v docházkové vzdálenosti. 

 

 

http://www.doubi.treb.cz/
https://www.mlynsky-dvur.cz/

