
Českomoravská kynologická unie, 
Kynologická jednota ČR a Kynologický 
spolek v Mladé Boleslavi 
Pořádají 

Mezinárodní výstavu psů všech plemen FCI se zadáváním CACIB 
INTERDOG BOHEMIA - CACIB 

15. - 16. srpna 2020

MLADÁ BOLESLAV 
VÝSTAVNÍ AREÁL KRÁSNÁ LOUKA    

Rozdělení skupin FCI do výstavních dnů 

Sobota 24. srpna 2019 : skupiny I., III., IV., VI., VII., VIII., plemena neuznaná FCI 

Neděle 25. srpna 2019: skupiny II., V., IX., X.,  

Uzávěrky přihlášek: 
I. uzávěrka:   1. června 2020
II. uzávěrka:   20. června 2020
III. uzávěrka:   10. července 2020 

Kontaktní adresa:  
INTERDOG BOHEMIA 
Luční ul. 286 
293 01  Mladá Boleslav 
tel/fax: +420 326 327 220 
fax: +420 326 331 041  
e-mail: info@interdogbohemia.com
web.: www.interdogbohemia.com

ÚŘEDNÍ HODINY:   pondělí - pátek vždy od 9.00 do 15.00 hodin 

PROGRAM VÝSTAVY: 
9.00 – 13.30          posuzování v kruzích 
10.00 – 13.00  předkolo soutěže Mladý vystavovatel 
14.30 – 17.00          závěrečné soutěže 

VÝSTAVNÍ VÝBOR: 
 Ředitel výstavy  Otakar Vondrouš 
 Hlavní rozhodčí  Miroslav Václavík 
 Výstavní kancelář Pavlína Šimková 
 Registrace přihlášek               Věra Marešová  
 Pokladní   Vendula Bártová    
 Ekonom              Renáta Dvořáčková   
 Technické zabezpečení            Roman Kancir 
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PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA: 
ONLINE na www.dogoffice.cz 
E-mail: info@interdogbohemia.com
Poštou: INTERDOG BOHEMIA, Luční 286, 293 01  Mladá Boleslav
Při online přihlašování dostanete v případě, že přihlášení úspěšně proběhlo, potvrzení na svůj e-
mail! Nepřijde-li, zkuste znovu nebo nám zavolejte.

VÝSTAVNÍ POPLATKY:      
♠ Výše výstavních poplatků je uvedena na zadní straně přihlášky.
Pro rozlišení plateb při první, druhé a třetí uzávěrce rozhoduje datum odeslání přihlášky, v případě
zasílání poštou datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou.
♠ Výstavní poplatek uhraďte převodem na bankovní účet případně složenkou typu A. Kopii
dokladu přiložte k přihlášce. Platbu je nutné uskutečnit před odesláním přihlášky, platbu převodem
se splatností ihned.
Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa.

Manipulační poplatky: 
♠ Stornování vystavovatelem do termínu třetí uzávěrky 100,-Kč. Po III. uzávěrce již není storno
přihlášky možné!
♠ Přeřazení psa do jiné třídy na žádost vystavovatele do termínu třetí uzávěrky 100,- Kč. Po III.
uzávěrce již není přeřazování možné!
♠Ve výjimečných případech (určených pořadatelem!), kdy by byla platba přijata až v den výstavy,
je počítána cena 3. uzávěrky a 300, - Kč manipulační přirážka

Bankovní spojení: 

Platební údaje pro psy přihlašované v DOGOFFICE obdržíte e-mailem po 
odeslání přihlášky a následně zaplaťte! 

KB-Komerční banka-pobočka Mladá Boleslav, Palackého ul., 293 01  Mladá Boleslav 
Číslo konta: 19-5783930257 / 0100  pro vystavovatele z ČR  -  pouze Kč ! 
Variabilní symbol: číslo telefonu majitele psa – uvádí se do přihlášky psa 
Specifický symbol: pro Mezinárodní výstavu je „300“ – neuvádí se v přihlášce psa! 
Nezapomenete ho uvést na složence!!! 
Majitel účtu: Interdog Bohemia, Luční 286, 293 01  Mladá Boleslav 

♠ Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout.
V případě, že nezaplacená přihláška bude přijata a pes uveden v katalogu, zavazuje se vystavovatel
zaplatit výstavní poplatek dodatečně, a to i v případě, že se výstavy nezúčastní.
♠ Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes
přihlašovaný do třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd
štěňat, dorostu a veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.
♠ Katalog výstavy obdrží vystavovatel při přejímce na prvého přihlášeného psa.
♠ Spolumajitelství psa musí být prokázáno zápisem v průkazu původu psa.

Třídy: 
♠ Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce.
♠ Pro třídu pracovní doložte pracovní certifikát.
♠Vstup do třídy čestné je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz,
Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz. Šampion CR, Šampion
CMKU, C.I.B, C.I.E. , šampion některého z členských státu FCI.
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♠ Vstup do třídy šampionů je podmíněn získáním některého z následujících titulů:  Šampion ČR,
Interšampion, Šampion některého z členských států FCI a je nutno přiložit fotokopii získaného
titulu.
♠ V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi
dobrý.
♠ Barevné rázy některých plemen jsou posuzovány dle ustanovení FCI.
♠Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz plemene jsou povinni se zúčastnit se svými psy
závěrečných soutěží o vítěze skupiny FCI.
♠Pro výstavu plemen zatím neuznaných FCI:

Tituly 
CAJC, CAC ČMKU,CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, Vítěz plemene - BOB, Nejlepší 
opačného pohlaví - BOS, Nejlepší veterán plemene – BOV, Vítěz skupiny FCI - BIG,  Vítěz 
národních plemen, Nejkrásnější pes výstavního dne – BOD, Nejkrásnější pes výstavy - BIS, 
Nejlepší veterán, Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší dorost, 
Nejkrásnější mladý výstavního dne - JBOD, Nejkrásnější mladý výstavy - JBIS,  
- udělení titulů nelze nárokovat;
- pro získání titulu Interchampion platí ustanovení FCI;
- pro získání titulu Šampion ČR platí ustanovení ČMKU.
♠ Udělení titulů není nárokové.

Závěrečné soutěže 

Mladý vystavovatel -  I. kategorie: od 9 do 13 let, II. kategorie: od 13 do 17 let. Soutěží se se 
psem zapsaným v některé plemenné knize států FCI. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na 
dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. Hodnotí 
se předvedení psa, není důležitá jeho kvalita. Vystavovatel musí dosáhnout věku pro zařazení do 
kategorie ve výstavní den. 

Nejlepší pár psů - pro psa a fenu stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jednoho 
majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu. 

Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně tři jedince stejného plemene pocházející od jednoho 
chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek. Psi musí být na výstavě posouzeni!  
Dodatečné hlášení do výše uvedených soutěží v den výstavy není možné. 

Nejlepší veterán - soutěží psi/feny, kteří byli ve třídě veteránů ocenění známkou V1. 

Přehlídka čestných tříd – do soutěže nastupují V1 z čestných tříd 

Nejlepší dorost – do soutěže nastupují všichni psi/feny, kteří ve třídách dorostu získali ocenění 
VN1. 
Vítěz skupiny FCI mladých - JBIG  – do soutěže nastupují všichni mladí psi/feny, kteří byli 
oceněni na výstavě titulem BOJ. Do soutěže nastupují podle příslušnosti ke skupinám FCI. 
Nejlepší mladý pes výstavního dne – JBOD – nastupují vítězové jednotlivých skupin mimo 
skupiny FCI neuznaných plemen 
Nejlepší mladý pes výstavy - BIS junior - do soutěže nastupují oba nejkrásnější mladí výstavních 
dnů 
Vítěz velké národní ceny (BONB) - do závěrečného kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci 
národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, pražský 
krysařík, československý vlčák). Následné soutěže o titul Vítěz BONB se účastní pouze jednici, 
kteří byli na výstavě oceněni tituly CAJC, BOB, Nejlepší veterán. 



Vítěz skupiny FCI (BIG) – soutěží psi / feny s titulem BOB příslušné skupiny FCI. 

Vítěz dne (BOD) – nastupují vítězové jednotlivých skupin mimo skupiny FCI neuznaných plemen 

Vítěz výstavy (BIS) - do soutěže nastupují vítězové obou výstavních dnů.

Veterinární předpisy 
1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů.
3. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního
zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí
splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne
26.5.2003.

Všeobecná ustanovení 
♠Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných
FCI, kteří dosáhnou ve výstavní den stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
♠Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i
původní zkratku a číslo zápisu země, ze které pes pochází.
♠Ke každé přihlášce připojte fotokopii průkazu původu psa tak, aby z ní bylo zřejmé jméno
psa, číslo zápisu, jméno a adresa majitele, případně spolumajitelů, a jména rodičů psa.
♠Přijetí psa na výstavu bude nejpozději 10 dnů před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem
s uvedením dne, kdy bude pes posuzován. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném
termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky na sekretariátu výstavy. V souvislosti
s obdržením vstupního listu je třeba uvést na přihlášce psa v příslušném okénku e-mailovou
adresu majitele!!!!
♠Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI, ČMKU a barevné rázy se posuzují dle
ustanovení FCI.
♠Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava
trimováním a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány.
♠Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému
napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno.
♠Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo
ztrátu psa.
♠Majitelé psů s uděleným titulem “BOB – Vítěz plemene” jsou povinni se zúčastnit se svými psy
závěrečné přehlídky vítězů.
♠Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na
vrácení výstavního poplatku.
♠V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení
nákladů výstavy.
♠Je zakázán prodej štěňat na výstavě.
♠Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu a zpracováním osobních údajů.
♠Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního
řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy.

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 1600,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování. Nebude-li 
protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.  
Na protest podaný později nebude brán zřetel.    



International Dog Show of all FCI breeds with awarding of the title CACIB 

INTERDOG BOHEMIA - CACIB 

on August 15th and 16th, 2020 
in the exhibition venue Krásná louka in Mladá Boleslav 

Division of FCI Gr oups into Show Days: 
Saturday, 24. 8. 2019: FCI groups I, III, IV, VI, VII, VIII, and FCI not recognized breeds 
Sunday, 25. 8. 2019: FCI groups II, V, IX, X  

Registration Deadlines: 
1st registration deadline:  1 June 2020
2nd registration deadline: 20 June 2020
3rd registration deadline:  10 July 2020

Contact Address: INTERDOG BOHEMIA 
Luční 286 
293 01 Mladá Boleslav 
Czech Republic 
Tel: +420 326 327 220, +420 326 331 041 
e-mail: info@interdogbohemia.com
www.interdogbohemia.com

Show Programme: 
7,00 – 9,00  check-in 
9,00 – 13,30  judging in the rings 
11,00 – 13,00 Junior Handling competition 
14,30 -17,00  Final Competitions 

Registration forms may be submitted: 
Online: www.dogoffice.cz (all successful submissions are confirmed by an e-mail. Should you not receive 
the e-mail confirmation, please try again or send your registration form by e-mail or mail)
By e-mail: info@interdogbohemia.com
By mail: INTERDOG BOHEMIA, Luční 286, CZ-29301 Mladá Boleslav

Entry fees: You will receive Payment information for dog registrated in DOGOFFICE through e-mail. You pay 
after dispatch registration!

 The entry fees are listed at the back page of the application form. The reduced fees apply solely for
ČMKU members and for dogs registered in ČMKU studbooks.
 For distinguishing between the 1st, 2nd and 3rd deadline payments, the date of the postal stamp on
the envelope with the application form or the date of the online or e-mail registration is decisive.
 The entry fee shall be transferred to the following account:

bank: Komercni banka Mlada Boleslav, Palackeho ul. 332/II, Czech Republic,
293 01 Mlada Boleslav, SWIFT (BIC) - KOMBCZPPXXX
Account No.: 19-7264280247/0100, IBAN: CZ 6501000000197264280247

http://www.dogoffice.cz/
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 On the bank transfer, the payer must state the surname of the dog owner as the payment-reference
information, otherwise the payment may not be correctly registered.
 Payments must be made without charge to the payee (payment mode OUR).
 The entry fee includes a free entry for one person per every registered dog. A proof of the payment
shall be attached to each application form.
 The organizer reserves the right not to accept a registration without the entry fee payment. In case
that the registration is accepted without the entry fee payment and the dog is entered into the catalogue, the
exhibitor is bound to pay the entry fee even if he does not come to the show.
 When registering two or more dogs of the same owner, the first dog shall be the one registered to the
junior intermediate, open, working or champion/winner class. For dogs registered to baby, puppy or veteran
class, fees in the amount set for these classes are payable.
 The show catalogue is included only in the entry fee for the first dog.
 The co-ownership of a dog must be confirmed by a record in the pedigree.

Handling fees: 
♠ Canceling  by exhibitor until  third date of  closing 100 CZK. After the final deadline is not possible to cancel
registration!
♠ Changing dog to another class upon exhibitor´s request until  the third closing date is 100, - CZK. After the
final deadline is not possible the changing!
♠ In exceptional cases (determined by the organizer),   the payment was received in the day of the exhibition,
it  is calculated as the closing price of the third closing  and plus  300 CZK handling extra charge .

Classes: 
 The division into the classes is in accordance with the Show Regulations of ČMKU and is shown in
the application form.
 To enter a dog into the working class, the application form must be accompanied with a copy of the
FCI compulsory certificate.
 Honour class: National winner, Club winner, Special show winner, European Champion, World
Champion, Champion, Champion ČMKU, C.I.B, C.I.E. Champion of one of the Member countries FCI.
 To enter a dog into the champion class, one of the following titles must have been confirmed by the
entry deadline: International Beauty Champion, National Beauty Champion; and a copy of the title certificate
must be enclosed to the application form.
 In the individual classes, first four dogs having obtained the qualification excellent or very good are
placed.
 The colour varieties of some breeds are judged separately in compliance with the FCI provisions.
 Owners of the dogs having obtained the title Best of Breed are obliged to take part in the final
contests.
 For the FCI not recognized breeds: The colour varieties are judged separately in compliance with the
supplement to the ČMKU Show Regulation. For entering a dog into the winner class, one of the following
titles must have been confirmed by the entry deadline: National Champion, Club Show Winner, Specialty
Show Winner, National Winner.



Titles: 
CAJC ČR, Best Junior, CAC ČR, Res. CAC ČR, CAC ČMKU, CACIB-FCI, Res. CACIB-FCI, Best of Breed – 
BOB, Best of Opposite Sex - BOS, Best in Group - BIG, Best of National Breeds - BONB, Best of Day – 
BOD, BOD Junior, Best in Show – BIS INTERDOG BOHEMIA, BIS Junior, Best Veteran, Best Couple, Best 
Kennel, Best Puppy Male/Female. 
Awarding of the titles is not compulsory and cannot be claimed. 
For obtaining the Interchampion title, the FCI provisions apply.  
For obtaining the Champion ČR title, the ČMKU provisions are applicable. 

All contests: 
Junior Handling is judged in two categories: I. cat. – 9 to 13 years, II. cat. – 13 to 17 years. The handler 
must show a dog that is entered in a studbook recognized by the FCI. A dog of a junior handler does not 
need to be exhibited at the show, but the breed must have been shown on that day. The presentation of the 
dog is assessed, its quality is not decisive. The handler must reach the respective age on the show day. 
Best Couple – a male and a female of the same breed and variety, both having been presented at the show, 
and owned or co-owned by the same person(s). The co-ownership must be confirmed by a record in the 
pedigree. 
Best Kennel – at minimum three individuals of the same breed and variety, which have been judged at the 
show, which come from the same kennel and which have at least two different fathers or mothers. 
It is not possible to apply into the above-listed contests on the show day. 

Best Veteran is selected from all the veteran class winners (qualification: excellent 1). 
Best of Honour class – competing of dogs, who recived Exc.1 in honour class. 
Best Puppy Male/Female is selected from all puppy class winners (qualification: very promising 1). 
BOD Junior is selected from all Best Junior winners. They enter the contest according to FCI Groups. 
BIS Junior is selected from BOD Junior holders. 
Best of National Breeds Winner - all individuals of national breeds (český teriér, český fousek, český 
strakatý pes, český horský pes, pražský krysařík, československý vlčák) having been exhibited on the show 
may enter the final ring. The title is then awarded to the best individual selected from those having obtained 
the titles CAJC, BOB.  
Best in Group is selected from the BOB winners from the respective FCI Group. 
Best of Day is selected from the BIG winners. 
Best in Show is selected from the dogs having obtained the Best of Day title. 

Veterinary Regulations: 
1. All dogs participating at the show must be clinically healthy.
2. The dogs must have antirabic vaccination in accordance with the applicable laws.
3. Dogs from the Czech Republic must be equipped with a valid vaccination record (in accordance with par. 6
of the Veterinary Act) or with a valid Pet Passport. Dogs from the EU member states must fulfil the conditions
of the Regulation 998/2003/EC of May 26, 2003.

General regulations: 
 The show is accessible to males and females of all breeds registered in FCI-recognized studbooks,
which reach the age required for the entry into the class on the show day.
 Each application form must be accompanied by a copy of the pedigree, from which name of the dog,
its registration number, name and address of the owner or co-owners and names of dame and sire of the dog
can be recognized.
 The admission of the dog to the show will be confirmed in writing at latest ten days before the show.
If the owner does not receive the confirmation in time, he should check the entry by e-mail or phone.
 Judging at the show is conducted in accordance with the FCI and CMKU show regulations; colour
varieties are judged according to the regulations of FCI.



 Changes in the exterieur of a dog performed by lacquer use, powdering, colouring of the hair and
basic treatment by trimming and long-term tying of the dogs on trimming tables are forbidden. Individuals with
cropped ears are not allowed to the show grounds.
 During the show, the owners shall ensure that there are no injuries of dogs or persons. Free running
of the dogs within the show grounds is forbidden.
 The organizer of the show is not responsible for any damage caused by a dog or an exhibitor, nor for
a death or a loss of a dog.
 The dogs having obtained the BOB title are bound to participate in final contests.
 Non-participation on the show whatever the reason does not lay ground for reimbursement of the
entry fee. In case of the show not taking place from objective reasons (force majeure), the entry fees will be
used to cover the expenses.
 The sale of the puppies within the show grounds is forbidden.
 By submitting the application form, the exhibitor agrees with publishing of his address in the show
catalogue.
 By submitting the application form, the exhibitor bindingly accepts all the FCI show regulations, the
ČMKU show regulations, the rules and regulations stated in this leaflet, and the instructions of the show
committee.

Complaints: 
A complaint against the decision of a judge is not admissible. A complaint can be lodged solely for formal 
reasons of breach of show regulations and propositions. The complaint must be submitted in writing, together 
with lodging the deposit corresponding to twice the amount of entry fee (in the 1st entry deadline), before the 
end of judging in the rings. If the complaint is found to be unjustified, this deposit will be handed over to the 
organiser.  

The organizers reserve the right to adjust the delegations to the number of entries. 
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