
   Všeobecná ustanovení: 
• Přijetí psa bude před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem. Neobdrží-li 

vystavovatel vstupní list, je třeba se o důvodu informovat u výstavního výboru,  
a to nejpozději 10 dní před výstavou. 

• Ve třídě štěňat a dorostu nemusí být kopie PP součástí přihlášky, pokud PP nebyl ještě 
vystaven. 

• Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, dodržovat všechna ustanovení  
výstavního řádu FCI, výstavní řád ČMKU, propozice a pokyny výstavního výboru. 

• Z účasti na výstavě se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a 
jedinci s operativním nebo jiným zákrokem za účelem odstranění vady exteriéru, rovněž 
psi s kupírovanýma ušima. 

• V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity 
k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy. 

• Je zakázán prodej štěňat na výstavě. 
• Vystavovatel souhlasí podpisem s uvedením své adresy v katalogu. 
• Změna rozhodčích vyhrazena. 
• Podáním přihlášky, souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle EP 2016/679 pro 

potřeby 51 .KV. 
 

Protest: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. 
pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně 
současně se složením jistiny 1400 Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování v kruzích. 
Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Na 
protest podaný později nebude brán zřetel. 
 

Cesta na výstavu a možnosti ubytování. 
Kemp umožňuje ubytování v chatkách i se psy. 

Camp Velkopařezitý s.r.o. 
Řásná 10 
588 56 Řásná 
 
www.campvelkoparezity.cz 

GPS: 49°13´40.28"N, 15°23´3.92"E 

 
Ubytování v chatkách se psy, možnost postavení karavanů a stanů přímo 
v areálu. 
 

Veterinární předpisy: 
• Všichni psi, kteří se výstavy zúčastní, musí být klinicky zdraví. 
• Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v době od 21 dnů do 1-3 let (podle 

druhu vakcíny) před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině). 

• Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona), 
nebo platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí 
splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 
26. 5. 2003 

 

Ceny:  
Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek a diplom. Zápis do průkazu původu bude 
prováděn v kruzích. První čtyři jedinci ocenění pořadím v každé třídě obdrží pohár nebo 
věcnou cenu při závěrečném defilé. Při neúčasti těchto jedinců na závěrečném defilé propadají 
ceny ve prospěch pořadatele. 

 

Klub chovatelů německých dog ČR 
člen FCI prostřednictvím ČMKU 

člen Eu.DDC 

 

51. 
Klubová výstava německých dog 

se zadáním titulů CAJC, CAC a KLUBOVÝ VÍTĚZ  

a KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH 
 

sobota   29. 08. 2020 
 

Řásná 

 

Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2020 
 

On-line přihlašování: 
http://www.dogoffice.cz/  

 
Kontaktní adresa: 

Klub chovatelů německých dog 
  

www.nemecka-doga.cz 
 

Výstavní výbor Vás srdečně zve na sobotní  

společný večer s živou hudbou a tombolou.  
Občerstvení zajištěno. 

 

 

http://www.nemecka-doga.cz/


 

Program výstavy: 
 

7:00 – 9:00  přejímka psů 
9:00 – 9:30  zahájení výstavy 

9:30 – 14:30  posuzování v kruzích 

od 15.00    soutěže a vyhlášení vítězů výstavy 

 

Soutěže se přihlašují v průběhu výstavy od 12.00 – 13.00 h ve výstavní kanceláři. 
Podmínkou je vystavení přihlášených jedinců na klubové výstavě. 

 

Výstavní poplatky: 
          Člen klubu KCHND  Nečlen klubu 
1. pes              700 Kč      1000 Kč                 
2. pes a další     600 Kč                           800 Kč   
štěňata, dorost                            300 Kč         400 Kč    
veteráni             100 Kč         200 Kč 
soutěže             300 Kč                                    300 Kč    
 
Při přihlášení dvou nebo více psů jednoho majitele je pes hlášený do třídy štěňat, dorostu nebo 
veteránů považován za druhého a dalšího psa a platí částku uvedenou pro štěňata, dorost a 
veterány. 
Neúčast na výstavě z jakéhokoliv důvodu není důvodem k vrácení výstavních poplatků. 
Inzerce v katalogu – 1500 Kč za barevnou stranu a 1000 Kč za černobílou.                                                      
Vjezd vozidel do areálu za poplatek.  

 
Kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku je nutno přiložit 

k přihlášce. Bez dokladu o zaplacení a kopie průkazu původu nebude 
přihláška přijata. Přihláška na místě nebude přijata. 

 
Bankovní spojení: 

Komerční banka v Plzni 

        Č. účtu: 446 30 311/0100 

                  
Třídy: 

Štěňat  věk: 4 –6 měsíců 
Dorost  věk: 6 –9 měsíců 
Mladých  věk: 9 –18 měsíců 
Mezitřída              věk: 15 - 24 měsíců 
Čestná věk: od 15 měsíců (nutno doložit fotokopií šampionátu nebo 

Národního, Klubového, Evropského, Světového vítěze nebo Vítěze 
speciální výstavy v konkurenci dospělých) 

Otevřená  věk:    od 15 měsíců  
Pracovní           věk:  od 15 měsíců - psi s malým certifikátem (nutno doložit 

fotokopii) 
Vítězů věk: od 15 měsíců (nutno doložit fotokopií šampionátu nebo 

Národního, Klubového, Evropského, Světového vítěze nebo Vítěze 
speciální výstavy v konkurenci dospělých) 

Veteránů  věk:       od 8 let 

 
Pro zařazení do jednotlivých tříd je rozhodující stáří jedince  

v den výstavy. Na základě zákona na ochranu zvířat proti týrání 
č.77/2004 Sb., platného od 01. 03. 2004, nebudou na výstavu  

vpuštěni jedinci s kupírovanýma ušima. 

 
 

Rozhodčí:                         Změna vyhrazena! 
Hlavní rozhodčí                     p. Václavík Miroslav - CZ 
Žlutá a žíhaná                           p. Sudeikiene Dainora (LTV)  
Černá                                            p. Václavík Miroslav (CZ) 
Skvrnitá                       p. Rauhoffer Viktor (H) 
Modrá                             p. MVDr.Štourač Milan CSc (CZ)              

 
BOB+BOS+BOJ+BOV žlutá x žíhaná  p. Sudeikiene Dainora (LTV) 
BOB+BOS+BOJ+BOV černá x skvrnitá p. Václavík Miroslav (CZ) 
BOB+BOS+BOJ+BOV modrá                   p. MVDr.Štourač Milan CSc (CZ          
Nejhezčí štěně                               p. Rauhoffer Viktor (H)   
Nejhezčí dorost                                   p. Rauhoffer Viktor (H) 
Nejhezčí veterán                             p. Rauhoffer Viktor (H) 
Nejhezčí pár                             p. Rauhoffer Viktor (H) 
Chovatelská skupina                              p. Rauhoffer Viktor (H) 
Pohár Ladislava Langmajera                    všichni rozhodčí 
Juniorský vítěz KV                            všichni rozhodčí  
Vítěz KV                                          všichni rozhodčí  

 
 

Tituly: 
Tituly, které se budou udělovat v kruzích: 
CAJC          pes a fena ve třídě mladých se zadanou známkou V1 
CAC                             pes a fena ve třídě otevřené, mezitřídě, pracovní a vítězů se známkou V1 
res. CAC                       pes a fena ve třídě otevřené, mezitřídě, pracovní a vítězů se známkou V2 
Klubový vítěz mladých   pes a fena ve třídě ml. se zadaným titulem CAJC 
Klubový vítěz          pes a fena ze třídy otevřené, mezitřídy, pracovní a vítězů s tit.CAC 
 
Tituly, které se budou udělovat v závěrečném defilé: 
Vítěz plemene BOB  všichni jedinci se zadaným titulem KV a KV mladých, vítěz třídy        
                                         Veteránů a vítěz tř.čestné v daném barevném rázu. 
Nejlepší opačného pohlaví   BOS dtto jen opačného pohlaví 
Nejlepší mladý BOJ              pes nebo fena v barevném rázu z jedinců s titulem CAJC 
Nejlepší veterán  BOV          pes nebo fena ve třídě veteránů se známkou V1 
                    
Tituly nejsou nárokové a do rodokmenu psa se zaznamenávají se souhlasem vystavovatele. Tituly 

nejsou vázány na členství v klubu. 

 

Soutěže: 
Nejlepší pár    pes a fena stejného barevného rázu v držení jednoho majitele                                                
Nejlepší chov. skupina    3- 5 jedinců nejméně od 3 rodičů z jedné chovatelské stanice,        
                                           stejného barevného rázu  
Nejlepší štěně    pes nebo fena ze všech jedinců ve třídě štěňat hodnocených  
             známkou VN1 
Nejlepší dorost    pes nebo fena ze všech jedinců ve třídě dorostu hodnocených  

                známkou VN1 
Nejlepší veterán    pes nebo fena s titulem BOV 
Juniorský vítěz KV                 nastoupí jedinci se zadaným titulem BOJ 
Pohár Ladislava Langmajera   nejlepší pes nebo fena z českého chovu - nastoupí jedinci  

                s titulem KV a KV mladých                                           
Cena diváků     nastoupí jedinci s titulem KVM a KV ve všech barvách 
Vítěz klubové výstavy            nastoupí jedinci s titulem BOB  
 


