ČMKU, ČMKJ
Cocker Club Cz pořádají
dne 30.8.2020
Speciální výstavu plemene anglický kokršpaněl
s CAC, se zadávání titulu Vítěz Speciální výstavy,
BOJ, BOV, BOS, BOB
Místo konání: Bezměrov, areál fotbalového hřiště
Program:
08.00 hod. – 09.30 hod. přejímka psů
10.00 hod. – 16.00 hod. posuzování
16.00 hod. – 16.30 hod. soutěže

Uzávěrka 17.8.2020
Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez předepsaných dokumentů nebudou
přijaty

Přihlášky zasílejte pouze on-line : https://dogoffice.cz
V případě dotazu kontaktujte :

Václav Maršík, Vysoká 91, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. +420 725 184 545
nebo
e-mail: cockerclubcz@gmail.com
Rozhodčí:

Lucie Trnková, kennel Golden Janyt

Výstavní výbor si vyhrazuje právo v případě nutnosti změnu rozhodčích.
Výstavní poplatky:
První pes (včetně katalogu)
700,- Kč
Druhý pes (bez katalogu)
600,- Kč
Štěně, dorost, veterán, čestná
300,- Kč
Soutěže
100,- Kč
Reklama v katalogu – černobílá chovatelská nekomerční
500,- Kč /strana A5
Reklama v katalogu – černobílá komerční (mimo sponzory)
2.500,-/strana A5

K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit fotokopii průkazu původu psa a fotokopii
certifikátu o zkouškách nebo kopii potvrzení o VSV, KV, ICH a CH členské země FCI při
zařazování psa do třídy pracovní, nebo vítězů. Platba bude možná na místě. Preferujeme
úhradu předem.
K úhradě bude akceptována platba poštovní poukázkou, nebo bankovní převod doložený
výpisem z účtu nebo výpisem z elektronického bankovnictví o provedené platbě. Odesláním
přihlášky stvrzujete úhradu výstavního poplatku i v případě Vaší neúčasti.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijetí psa na výstavu, nepřijetí bude oznámeno.
Vystavovatelé, kteří se nezúčastnili předchozí výstavy a tuto neuhradili, budou přijati až
po úhradě dlužné částky.
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést Vaše jméno.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Číslo účtu- 2547513319 / 0800
variabilní symbol 30820
Česká spořitelna a.s. Pobočka Brno - Kounicova 4, 602 00
adresa majitele účtu: Cocker Club Cz, Uzká 36, 66461 Holasice
Vypsané třídy psů:
1. třída štěňat 4-6 měsíců, v této třídě lze získat ocenění VN (velmi nadějný) nebo N
(nadějný)
2. třída dorostu 6-9 měsíců, v této třídě lze získat ocenění VN (velmi nadějný) nebo N
(nadějný)
3. třída mladých 9-18 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAJC. Nejlepší jedinec
z konkurence psů i fen s oceněním CAJC obdrží titul BOJ
4. mezitřída 15-24 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC (r. CAC)
5. třída otevřená od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC (r. CAC)
6. třída pracovní od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC (r. CAC). Nutné doložit
certifikát o vykonané pracovní zkoušce.
7. Třída vítězů od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC (r. CAC) Přístupná pro psy s
uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem
klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Nutné doložit certifikát o udělení
šampionátu anebo doklad o získání titulu národní vítěz, klubový vítěz nebo vítěz speciální
výstavy!
8. třída veteránů od 8 let. Nejlepší jedinec z konkurence psů i fen s oceněním V 1 obdrží
titul BOV
9. třída čestná – od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním
titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy,
Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí.
Výborný 1 vítěz třídy, na klubové a speciální výstavě, kde výborný 1 postupuje do soutěže
o BOB a BOS.
10. třída mimo konkurenci – od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na
klasifikaci. Rozhodčí vypracuje výstavní posudek a stanoví pořadí

Tituly
Nejlepší štěně
Nejlepší dorost
Vítěz Speciální výstavy mladých pes/fena
Junior BOB (BOJ)
Vítěz Speciální výstavy pes/fena
Nejlepší z třídy čestné pes/fena
Nejlepší veterán (BOV)
Vítěz plemene (BOB)
Nejlepší opačného pohlaví (BOS)
Jedinci kteří získali známku VN 1,CAJC,CAC,V1 ve tř. veteránů , čestné obdrží pohár.
Nejlepší jedinec(štěně, dorost, Vítěz Speciální výstavy mladých pes a fena, Vítěz Speciální
výstavy pes a fena, veterán) obdrží pohár, BOB a BOS obdrží pohár a věcnou cenu..
SOUTĚŽE:
Nejlepší pár psů – pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli
na výstavě posouzeni.
Chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince stejného plemene pocházející od jednoho
chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.
Progeny group - do této soutěže nastupuje otec/matka nejméně s 5 potomky, kteří byli na
výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Otec/matka nemusí být na výstavě
posouzen v normální konkurenci.
Dítě a pes – děti budou rozděleny do skupin podle věku.
Doklady k účasti na výstavě: průkaz původu psa, očkovací průkaz, doklad o platbě.
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.
Pokyny pro vyplňování přihlášek:
Přihlášky se se vyplňují pouze on-line. Pokud nebude při přihlašování připojena kopie
dokladu o tom, že pes má zkoušku z výkonu (certifikát o vykonané zkoušce), nebo je Vítěz
speciální výstavy, Klubový vítěz, Národní vítěz, Šampión členské země FCI nebo Interšampion, bude zařazen do třídy otevřené.
Certifikáty pro lovecká plemena vystavuje ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4.

Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné.
Přijetí psa na výstavu bude před výstavou potvrzeno mailem. Na klubovém webu
www.cockerclub.cz bude po uzávěrce přihlášek zveřejněno obsazení tříd.
Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU a
propozic. Vystavovatel, tím že odeslal přihlášku, souhlasí se zveřejněním své adresy v
katalogu výstavy.
Vystavovatel, tím že odeslal přihlášku, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro
vnitřní potřeby Cocker Clubu CZ, z.s. ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám plemene anglický kokršpaněl zapsaných v knihách
uznaných FCI, kteří dosáhli požadovaného stáří v den výstavy pro zařazení do příslušné třídy.
Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, ale na přihlášce nutno
uvést i původní zkratku plemenné 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. Výstavní výbor může bez udání důvodu
odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se 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.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu
FCI a výstavního řádu ČMKU. Vodění štěňat mladších 4 měsíců bez předepsané vakcinace a
jejich prodej 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 1000 Kč, a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina
propadá ve prospěch pořadatele výstavy

