
KCHBO, z. s. Vás srdečně zve naKCHBO, z. s. Vás srdečně zve na

KLUBOVOU VÝSTAVU (bez KV) PRO AUSTRALSKÉ OVČÁKYKLUBOVOU VÝSTAVU (bez KV) PRO AUSTRALSKÉ OVČÁKY
SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PRO BELGICKÉ OVČÁKYSPECIÁLNÍ VÝSTAVU PRO BELGICKÉ OVČÁKY

7. 8. 20217. 8. 2021

Ve výstavním areálu v  Mladé Boleslavi (Luční 286, Mladá Boleslav)Ve výstavním areálu v  Mladé Boleslavi (Luční 286, Mladá Boleslav)

Program:
08.00 - 09.30 přejímka psů, odběr DNA 
          09.45 zahájení výstavy
10.00 – 17.00 posuzování v kruzích

soutěže

Uzávěrky přihlášek:Uzávěrky přihlášek:  I. 01.07. - II. 17.07. 

Info:
Lenka Dušánková e-mail: vystava@kchbo.com 

Elektronická  přihláška:  http://www.dogoffice.cz Psi  registrovaní  v  ČR  jsou  v
systému již zavedeni – nepřidávejte je ručně!!! Částku k úhradě uveďte dle propozic! –
systém neumí rozpoznat členství).

Základní  bonitaci  přihlašujte  také  v DO,  kopie  vyšetření,  pokud  nejsou  uvedeny  v
databázi, zasílejte na email: bonitace@kchbo.com. Stav své přihlášky pak sledujete ve
„starých registracích k výstavám“ –

Rozhodčí

psi feny

AUO Janne Kronstam (DK) Britt Siegstad (DK)

BOG Daniel Juif (FR) Daniel Juif (FR)

BOM Rui Alves Monteiro (PRT) Rui Alves Monteiro (PRT)

BOL Rui Alves Monteiro (PRT) Rui Alves Monteiro (PRT)

BOT Daniel Juif (FR) Daniel Juif (FR)

Změny vyhrazeny.
Rozpis rozhodčích je pouze orientační, může být změněn podle aktuální situace a počtu
přihlášených psů !

Tituly (včetně neoficiálních):Tituly (včetně neoficiálních):

AUO: Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, BOJ (Best of Juniors), BOV (Best of Veterans), 
CAJC, CAC, res.CAC, ČKŠ, Nejlepší pes/fena, BOB, BOS, BIS barvy (black, red, blue-
merle, red-merle).
 
BO: Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, BOJ (Best of Juniors), BOV (Best of Veterans), CAJC,
CAC, res.CAC, ČKŠ, Vítěz/-ka speciální výstavy pro BO, BOB, BOS, BIS štěně, BIS 
dorost, BIS Junior, BIS veterán, BIS tříd pracovních, BIS tříd čestných, BIS.

Udílení titulů není nárokové. Pro zadávání titulu ČKŠ platí ustanovení vydaná klubem
KCHBO (je podmíněno členstvím v KCHBO, z.s.). 

Třídy:Třídy:

štěňat - pro psy a feny ve věku 4 - 6 měsíců 
dorostu - pro psy a feny ve věku 6 - 9 měsíců
mladých - pro psy a feny ve věku 9 – 18 měsíců
mezitřída - pro psy a feny ve věku 15 – 24 měsíců
otevřená - pro psy a feny starší 15 měsíců
pracovní - pro psy a feny starší 15 měsíců se zkouškou z výkonu (nutno doložit 
certifikát)
vítězů - pro psy a feny starší 15 měsíců a pro psy s uznaným mezinárodním či národním
titulem  šampióna,  titulem  národního  vítěze  a  titulem  klubového  vítěze  nebo  vítěze
speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých
veteránů - pro psy a feny starší 8 let
čestná – pro psy a feny starší 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)
mimo konkurenci – pro psy a feny starší 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy
bez nároku na klasifikaci. Rozhodčí vypracuje výstavní posudek a stanoví pořadí. 

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení
psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Ke každé
přihlášce musí být přiložena kopie průkazu původu. Pro třídu pracovní, vítězů a čestnou
také přiložte kopie příslušných certifikátů (dle Závazných pokynů ČMKU) / titulů, pokud
tak nebude, bude pes zařazen do třídy otevřené. Třída čestná je neoficiální třída – tituly
zadané v této třídě nemohou být zapsány do průkazu původu.

 Soutěže: Soutěže:

Přehlídka chovných párů - pro psa a fenu stejné variety v majetku jednoho majitele,
kteří byli na výstavě posouzeni. Pár nesmí být v příbuzenském vztahu sourozenci nebo
rodiče a potomci.
Nejlepší  chovatelská  skupina -  pro  nejméně  3  jedince  a  maximálně  5  jedinců,
pocházející od jednoho chovatele, minimálně ze dvou různých otců nebo matek, kteří
byli na výstavě posouzeni (nemusí být v majetku chovatele).
Přehlídka plemeníků - pro psa a 3-5 potomků po minimálně dvou matkách, kteří byli
na výstavě posouzeni (plemeník nemusí být posouzen, ale musí se zúčastnit závěrečné
přehlídky).
Přehlídka plemenných fen - pro fenu a 3-5 potomků po minimálně dvou otcích, kteří
byli na výstavě posouzeni (fena nemusí být posouzena, ale musí se zúčastnit závěrečné
přehlídky).

http://www.dogoffice.cz/


Dítě a pes - pro děti ve věku 3 - 9 let 

Ceny:Ceny:
Každý posouzený jedinec obdrží posudkový list. Vítězové titulů a soutěží obdrží věcné
ceny.

Sponzorské dary:Sponzorské dary:
Nabízíme  možnost  sponzorování  (reklamy)  pro  jednotlivce,  chovatelské  stanice  i
organizace.  Za  Vaše  dary  budou  nakoupeny  věcné  ceny  pro  vítěze,  příp.  další  psy
v pořadí, jméno sponzora bude rovněž uvedeno v katalogu. Vaše sponzorské příspěvky
(již od 150,-Kč) velmi rádi uvítáme! Bližší informace u Lenky Dušánkové.

Doklady kDoklady k  účasti na výstavě:účasti na výstavě:
 PP psa, vydaný plemennou knihou uznávanou FCI;
 vstupní list (bude zaslán nejpozději 7 dní před výstavou na uvedený email);
 očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata.

Veterinární podmínky:Veterinární podmínky:
 Všichni psi, kteří se chtějí výstavy a doprovodných akcí zúčastnit, musí být klinicky

zdraví.
 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 998/2003 ze dne 26.5.2003.

 Psi být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů (viz veterinární zákon). Psi
musí být v imunitě proti parvoviróze a psince (21 dní od prvního očkování, nebo
pokud je přeočkování provedeno během doby platnosti předchozí vakcíny).

 Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí výstavy ani
akcí zúčastnit.

Všeobecná ustanovení:Všeobecná ustanovení:
Výstava je  přístupná všem psům a fenám plemene australský ovčák,  kteří  musí  být
zapsáni v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP
FCI uznává. Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím
pořádanou  výstavu.  O  této  skutečnosti  je  však  povinen  dotyčného  vystavovatele
neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky.
Pokud není uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. Pořadatel a výstavní
výbor  neručí  za  případná onemocnění  psů,  úhyn nebo ztrátu psa a neručí  za škody
způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel. Volné
pobíhání psů není dovoleno. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni
v katalogu, psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti,
feny kojící a háravé feny; psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat; psi
nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům; psi s kupírovanýma ušima. Majitelé
psů jsou povinni udržovat čistotu a je zakázáno poškozovat areál. Na výstavě je zakázán
prodej  štěňat.  Musí  být  dodržovány  právní  předpisy  (zejména  předpisy  na  úseku
veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání, vet.podmínky čl.17 VŘ ČMKU).
V případě,  že  by  se  výstava  z objektivních  příčin  nekonala  (nákaza,  apod.),  budou
poplatky  použity  k uhrazení  nákladů  spojených  s přípravou  výstavy.  V  případě  více
vlastníků  vystavovaného  jedince  (udané  v PP)  jsou  v katalogu  uváděna  jména
spolumajitelů, ale pouze jedna kontaktní adresa.

Protesty:Protesty:
Protest  proti  rozhodnutí  rozhodčího  (ocenění,  zadání  pořadí  a  titulů)  není  přípustný.
Protest  z  formálních důvodů (porušení  výstavních předpisů či  propozic)  je  přípustný.

Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku
výstavního poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy.  V případě zamítnutí  protestu
propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy. Protest může být podán pouze v
průběhu výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech
kruzích) se neprojednává.

Odběr vzorků pro DNA profil

Odběr vzorků pro DNA profil bude probíhat před posuzováním (viz. program výstavy).
Poplatek za odběry musí být uhrazen dopředu. 
V případě, že oba rodiče psa/feny již mají DNA profil, v přihlášce požádejte i ověření
původu (dodatečné ověření původu je zpoplatněno). Pokud máte zájem pouze o odběr
(bez bonitace), prosíme, sdělte svůj zájem na e-mail bonitace  @kchbo.com  .

ZÁKLADNÍ BONITACE

Psi musí být na základní bonitaci předem přihlášeni a to nejpozději do data uzávěrky pro
výstavy. Vyhrazená doba pro měření, kontrolou identity (čip, případně tetování), chrupu,
skusu a kontrolu varlat u samců bude sdělena po uzávěrce, dle počtu přihlášených psů.
(Bonitační  řád  viz  www.kchbo.com).  Přihlášení  prostřednictvím  dogoffice  -   -  kopie
výsledků  vyšetření,  která  nejsou  zapsaná  v databázi  klubu,  zašlete  na  e-mail
bonitace  @kchbo.com  

COVID-19

V případě zhoršení  situace může dojít  k omezením,  např.  povinné roušky,  rozestupy.
Včas Vás před akcí budeme informovat. Pokud by rozhodčí nemohly přicestovat z důvodu
omezení vládou, vyhrazujeme si právo na jejich změnu. Pokud bude výstava zrušena
z důvodu vládních nařízení, vystavovatelům budou vráceny všechny poplatky v plné výši.
Vynaložené náklady jsou na vrub klubu. 

mailto:bonitace@kchbo.com
http://www.kchbo.com/
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Poplatky

Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele nemůže být pes hlášený do třídy
štěňat, dorostu, veteránů, čestné nebo mimo konkurenci považován za prvního psa.
Tyto  ceny  platí  pouze  pro  občany  ČR  a  jejich  psy  zapsané  v českých  plemenných
knihách. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. V ostatních
případech  se  jedná  o  cizího  psa,  pro  kterého  platí  výstavní  poplatek  uvedený  v
€ v anglických propozicích.

1.uzávěrka
1.7.2021

2.uzávěrka 
17.7.2021

člen KCHBO ostatní člen KCHBO ostatní

Za prvního psa vč. katalogu 700 Kč 1050 Kč 850 Kč 1200 Kč

Za každého dalšího psa 
(bez katalogu)

600 Kč 950 Kč 750 Kč 1050 Kč

Tř. štěňat, dorostu, 
veteránů, čestná

400 Kč 500 Kč 600 Kč 700 Kč

Soutěže (páry, dítě a pes…) 100 Kč 200 Kč 200 Kč 300 Kč

Základní bonitace 500 Kč 800 Kč 500 Kč 800 Kč

DNA profil 1100 Kč 1100 Kč 1100 Kč 1100 Kč

Inzerce v katalogu ½ A5/ 
celá A5

150 Kč/250 Kč 300 Kč/
500 Kč x x

Poplatky zasílejte na účet KCHBO číslo:  Poplatky zasílejte na účet KCHBO číslo:  2201391422/2010  u u Fio Fio 
Jako variabilní symbol použijte číslo svého mobilního telefonu a jako specifický symbolJako variabilní symbol použijte číslo svého mobilního telefonu a jako specifický symbol
333. Do textu uveďte Vaše jméno a text „výstava“. Pokud platíte více položek, uvítáme333. Do textu uveďte Vaše jméno a text „výstava“. Pokud platíte více položek, uvítáme
zaslání rozpisu na mail zaslání rozpisu na mail vystava@kchbo.com.  Platby složenkou „A“ budou považovány zaPlatby složenkou „A“ budou považovány za
sponzorské příspěvky. sponzorské příspěvky. Pro platby v EUR použijte účet z anglické verze propozic.

O výši  poplatku  za  I.  a  II.  uzávěrku  rozhoduje  datum on-line  vložení  elektronické
přihlášky do systému  www.dogoffice.cz a zároveň datum provedení platby výstavního
poplatku.

Bez  dokladu  o  zaplacení  nemůže  být  přihláška  přijata!! Neúčast  psa  na  výstavě
z jakýchkoliv  důvodů  nemůže  být  důvodem  pro  vrácení  (neuhrazení)  výstavních
poplatků!

Souhlas se zpracováním osobních údajůSouhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášením na výstavu a uhrazením výstavního poplatku prohlašuji, že jsou mi známa 
ustanovení propozic a že se jim podřizuji. 
Přihlášením  na  výstavu  a  uhrazením  výstavního  poplatku  souhlasím  s  uveřejněním
osobních údajů -  jména a příjmení,  titulu,  bydliště,  telefonu a e-mailu  v katalogu a
dalších dokumentech souvisejících s účastí na výstavě. Souhlasím s pořízením fotografií,
popř.  videozáznamu mé osoby. Moje osobní  údaje včetně fotografie  a videozáznamu

mohou  být  zveřejněny  na  webových  stránkách  KCHBO.com,  Facebooku,  v  databázi
KCHBO a periodicích věnovaných kynologii, popř. poskytnuty partnerům – sponzorům
výstavy k jejich prezentaci

Výstavu podporují:Výstavu podporují:

Generální sponzor klubové výstavy je Fitmin, značka výživových programů pro Generální sponzor klubové výstavy je Fitmin, značka výživových programů pro 
psy, kočky a koně.psy, kočky a koně.

http://www.dogoffice.cz/


KCHBO, z. s. would like to invite you toKCHBO, z. s. would like to invite you to

CLUB SHOW (without Club winner) for AustralianCLUB SHOW (without Club winner) for Australian
ShSheepherd pherd 

and SPECIALTY SHOW for Belgian Shepherdand SPECIALTY SHOW for Belgian Shepherd

MLADA BOLESLAV, CZMLADA BOLESLAV, CZ

7th August 20217th August 2021

Address: street Lucni, Mlada Boleslav
              50°25'04.2"N 14°54'00.5"E (50.417826, 14.900133)

Schedule:Schedule:
8.00 - 9.30    Veterinary check of dogs

9.45             Show opening

10.00 – 17.00      Judging in rings, competitions

The show is held outdoors.

                 

Deadline:   1st – 1st July 2021                                       2nd – 17th July 2021

Entry:   on-line  via  www.dogoffice.cz Please,  enclose  a  pedigree  copy  and
Championship- or Working Certificate copies to each entry form.  Fill in a separately
entry form for each dog!

JUDGES

Males Females

Australian Shepherd Janne Kronstam (DK) Britt Siegstad (DK)

Groenendael Daniel Juif (FR) Daniel Juif (FR)

Malinois Rui Alves Monteiro (PRT) Rui Alves Monteiro (PRT)

Lakenois Rui Alves Monteiro (PRT) Rui Alves Monteiro (PRT)

Tervueren Daniel Juif (FR) Daniel Juif (FR)

Please note: Changies are possible!!

Titles:Titles:
Best Baby, Best Puppy, Best of Juniors (BOJ), Best of Veterans (BOV), CAJC, CAC, Res.CAC, 
CKS, Best male/female (AS), Specialty Winner (for BS) Best of Breed (BOB), BOS
for Australian Shepherds: BIS black, BIS blue merle, BIS red, BIS red merle
for Belgian Shepherds: BIS Baby, BIS Puppy, BIS Junior, BIS Veteran, BIS Honorary, BIS 
working classes, BIS

Awarding of the titles is not pretended. Obtaining of the title Best male/Best female/Specialty
winner is not conditioned with the membership in the Czech Breeders Club. The title for CKS is
conditioned with a membership of the Czech Breeder Club (KCHBO).

Classes:Classes:

Baby 4 - 6 months
Puppy 6 - 9 months

Junior 9 – 18 months
Intermediate 15 – 24 months
Open  from 15 months

Working from 15 months (entering only with Intl.working certificate possible)

Winners from 15 months (entering possible only for with CIB, CIE, National Champ., 
Club Winner, National Winner, Specialty Winner, European Winner, World 
Winner titeled dogs)

Veterans from 8 years

Honorary  from 15 months (unofficial class, no CAC awarding; entering possible for        
CIB, CIE, Nat.Champ., Club-, National-, Specialty Winners, EW, WW). 

Apart from competition from 15 months (unofficial class, no CAC awarding, no 
classification),  you obtain a judge’s critique and dogs will be put to the order.

The decisive date is the dog‘s age at the day of the Show.

http://www.dogoffice.cz/


A copy of any certificate (Champion / Working) must be enclosed to the entry form.
If missing, the dog will be entered in the Open class.

Awards:Awards:

Each shown dog obtains a judge’s critique. Winners of titles and competitions obtain prizes.

Sponsorship:Sponsorship:

Any donations starting from 8 EUR are wellcomed. The name of the donor will be stated in the
catalogue and on the prize bought from this donation. Please, contact Mrs. Lenka Dusankova
for more information.

Documents needed to participate at the Show:Documents needed to participate at the Show:

 Pedigree of the dog officially issued by Stud Book accepted by FCI or a  
                         confirmation that the pedigree is going to be issued

 Entry Confirmation (will be sent at least 7 days before the Show by email or 
                         post)

 Veterinary test and document about vaccination (Pet Passports with valid  
                         vaccinations)

Veterinary conditions:Veterinary conditions:

All dogs participating at the event have to be healthy. Dogs living in the Czech Republic have to
have vaccination book (according to the § 6 of the Veterinary Law) or Pet Passport for small
animals.  Dogs from EU countries  or the  third  countries  have  to  meet  conditions  given  by
European Parliament and European committee no 998/2003 from 26.5.2003. All dogs older
then 6  months  have  to  have  valid  vaccination  against  rabies  and  confirmation  about  this
vaccination corresponding with § 4, par.1, letter f) of the Veterinary Law (A vaccination after 21
days from the application is considered as basics, as well as a repeated vaccination within the
efficiency of previously used vaccination). Dogs have to be in distemper immunity (as a valid it
is considered after 21 days from the application)
Dogs which do not pass veterinary check at the show must not participate.

General rules:General rules:

All males and females of Australian and Belgian Shepherds are accepted at the Show. They
must be registered in Stud Book accepted by FCI, achieved given age at the day of the Show
for classification.  If not statet otherwise, the rules of ČMKU appy. The organizer of the show is
not responsible for damage caused by a dog or an exhibitor, not even for a death or a loss of a
dog.  Free  running of  a  dog is  not  allowed.  Agressive  dogs  must  have  a  muzzle.  A  Show
committee can refuse an acceptation of a registration without giving a reason. The dogs with
any veterinary help in an exterier of a dog, females in heat, females in lactation or second half
of pregnancy are not accepted. Owners of dogs are obliged to keep the place clean and it is not

allowed to damage the place. Sale of puppies is forbidden at the show premises. Law ČNR
no.246/1992 Sb for animals protection against torture applies in whole extension. In case the
show is not held because of the „force majeur“ the fees will be used to refund the costs arosen
during the show preparation. If the dog is co-owned by more people, only one contact address
will be published in the catalogue.

Protests:Protests:

Protests againts decision of judges are not admitted. Protests are allowed only from formal
reasons  against  breaking rules  and propositions.  Protest  must  be  given  in  a  written  form
together with 56 E only in the time of course of the show (judging). If  the protest is not
accepted, the sum will forfeit in the profit of show organizators.

COVID-19 rules:COVID-19 rules:

In case the shows will be canceled because of our government regulation, we send you the full
entry fee back.

Main sponzor is Fitmin – thank you



Entry Fees:Entry Fees:

Dogs entered into baby, puppy, veteran or honorary classes cannot be considered „first dog“
regarding the entry fees. Exhibitors from abroad as well as foreign KCHBO members are
to pay in EUR only!

1st deadline 1st July 2021 2nd deadline
17th July 2021

KCHBO
members

Non members KCHBO
members

Non members

1st dog with 
catalogue

30€ 44€ 35 € 49 €

Every additional
dog 
(without 
catalogue)

26€ 38€ 31 € 43 €

Baby, Puppy, 
Veteran, 
Honorary 
Classes

18€ 25€ 23 € 30€

Competitions 5  € 10 € 10 € 15 €

DNA sample 
collection

50 € 50 € 50 € 50 €

Adverstisment 
½ page A5
1 page A5

7 € 15 € x x

Bank name: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

IBAN CZ1520100000002201998080   BIC code/SWIFT  FIOBCZPPXXX 
Account owner: KCHBO, z.s., Kaprova 42/14, Praha 1

By signing up for the exhibition and paying the entry fee, I agree with the publication
of personal information - name and surname, title, address, telephone number and e-
mail in the catalog and other documents related to the exhibition. I agree with the
take of photos, or video of my person. My personal data, including photos and videos,
can be posted on KCHBO.com, Facebook, KCHBO database and cynology magazines or
provided to the partners - the sponsors of the exhibition for their presentation.

By sending the application I declare that I am acquainted with and I obey the Rules.

Thanks to all sponsors of this KCHBO show!Thanks to all sponsors of this KCHBO show!


