
  

  SSPPEECCIIÁÁLLNNÍÍ  VVÝÝSSTTAAVVAA  PPSSŮŮ  KKRRaaAAOOPP 
     26.9.2021 – Autokemp U letadla Seč 
 

 
pro plemena jihoruský ovčák a moskevský strážní pes  

 
Posuzuje: p. Miroslav Václavík (ČR) 

 
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res.CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, Vítěz speciální výstavy 

 
UZÁVĚRKA:  I. 20.08.2021     II. 10.09.2021      

 
Program:    Informace: 
od 08:00 přejímka psů   p. Olga Klegová  
09:55 - zahájení výstavy   tel: +420 777 642 159 
10:00 - posuzování v kruhu    e-mail: klubkraop@seznam.cz 
Soutěže budou následovat   www.kraop.cz 
po skončení posuzování v kruhu. 
Změna programu vyhrazena.  
   
Bankovní spojení: Poplatky zasílejte na účet Klubu ruských a asijských ovčáckých psů, z.s. 
číslo účtu: 2501459951 / 2010 IBAN: CZ97 2010 0000 0025 0145 9951, BIC: FIOBCZPPXXX  
variabilní symbol: 05 zpráva pro příjemce: jméno přihlášeného psa/feny  
 
Přihlašování on-line:              www.dogoffice.cz 
Přihlášky e-mailem zasílejte na adresu:          klubkraop@seznam.cz 
Přihlášky poštou zasílejte na adresu:              Olga Klegová, Jakubská 39,  710 00 Ostrava 
 
Zařazení do jednotlivých tříd (řídí se Výstavním řádem ČMKU): 
 
štěně:  4 - 6 měsíců  
dorost:  6 - 9 měsíců 
mladých:  9 - 18 měsíců  
mezitřída: 15 - 24 měsíců  
otevřená:    od 15 měsíců  
vítězů:                  od 15 měsíců (nutno doložit potvrzení o získání titulu) 
veteránů : od 8 let  
 
Ocenění: Všichni posouzení psi obdrží výstavní posudek a diplom. 
 
Tituly:  Zadávání titulů se řídí Výstavním řádem ČMKU. 
 Vítěz speciální výstavy – titul získávají nejlepší pes a nejlepší fena každého plemene 

z konkurence Výborných 1 CAC z mezitřídy, třídy otevřené a třídy vítězů.  
 
 

Soutěže: 
 Nejlepší štěně – (soutěž v rámci každého plemene) do soutěže nastupují pes a fena ze třídy 

štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1 
 Nejlepší dorostenec – (soutěž v rámci každého plemene) do soutěže nastupují pes a fena ze 

třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1 
 Vítěz speciální výstavy mladých – (soutěž v rámci každého plemene) ocenění získávají pes a 

fena ze třídy mladých se známkou Výborný 1 CAJC 
 
Závěrečné soutěže: 
 Nejlepší štěně speciální výstavy  – nastupují vítězové plemen ze třídy štěňat ocenění jako 

Nejlepší štěně 
 Nejlepší dorostenec speciální výstavy – nastupují vítězové plemen ze třídy dorostu ocenění 

jako Nejlepší dorostenec  
 Nejleší junior speciální výstavy – nastupují vítězové plemen ocenění titulem BOJ 
 Nejlepší veterán speciální výstavy – nastupují vítězové plemen ocenění titulem BOV 
 Celkový vítěz speciální výstavy – nastupují vítězové plemen ocenění titulem BOB  

 

Výstavní poplatky pro  
Speciální výstavu 26.9.2021: 

1. uzávěrka 2. uzávěrka 

Člen 
KRaAOP 

Nečlen 
KRaAOP 

Člen 
KRaAOP 

Nečlen 
KRaAOP 

Za prvního psa vč. katalogu 600 900 800 1200 

Za další psy 500 750 700 1050 

Štěně, dorost a veteráni 300 450 400 650 

 
Výstavní poplatky při platbě 

dvou výstav současně: 
KV 25.9.2021 + SV 26.9.2021 

KV 25.9.2021 + 3.KV 26.9.2021 

1. uzávěrka 2. uzávěrka 

Člen 
KRaAOP 

Nečlen 
KRaAOP 

Člen 
KRaAOP 

Nečlen 
KRaAOP 

Za prvního psa vč. katalogu 1100 Kč 1650 Kč 1500 Kč 2250 Kč 

Za každého dalšího psa 900 Kč 1350 Kč 1300 Kč 1950 Kč 

Štěně, dorost a veteráni 500 Kč 750 Kč 700 Kč 1050 Kč 

Soutěže (pouze dne 25.9.2021)  * 150 Kč 250 Kč 150 Kč 250 Kč 

 
* = cena za soutěže je za každou přihlášenou soutěž. Soutěže lze dohlásit i přímo na výstavě - 
výše platby je v tomto případě 200Kč člen KRaAOP / 300Kč nečlen KRaAOP. 
 
Poplatky za ČB inzerci v katalogu  
1 strana- 500,-Kč,   ½ strany 300,-Kč,   ¼ strany 200,-Kč 
 
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum odeslání e-mailu (nebo datum 
poštovního razítka na obálce) se zaslanou přihláškou a s dokladem o zaplacení.  
 
Při přihlašování více psů nelze štěně, dorost a veterána považovat za 1. psa. 



 
Pokyny pro vyplňování přihlášek:  
Přihlášky lze zasílat prostřednictvím portálu dogoffice, poštou nebo e-mailem. Přijetí přihlášky  
bude potvrzeno výhradně emailem. 
Pro každého psa:  

- vyplňte samostatnou přihlášku  
- přiložte oboustrannou kopii PP 
- přiložte kopii dokladu o úhradě výstavního poplatku  

 
Přihlášky vypisujte na počítači nebo čitelně hůlkovým písmem. 
 
Všeobecná ustanovení:  
Výstava je přístupná psům a fenám plemen JRO, KAO a MSP zapsaných v knihách uznaných FCI 
nebo kteří jsou registrováni národní organizací FCI či organizací FCI partnerskou. 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.   
Případná změna rozhodčího vyhrazena.  
 
Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa a neručí 
za škody způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel. Volné 
pobíhání psů není povoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem. Vodění štěňat za 
účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno.  
 
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu, psi nemocní, podezření 
z nemoci, po úraze, háravé feny, feny v druhé polovině březosti, kojící feny, psi v majetku osob, 
kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům, psi s 
kupírovanýma ušima. 
V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení 
nákladů spojených s přípravou výstavy. Vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů 
nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavního poplatku.  
Vystavovatel je povinen zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou 
potřebnými náležitostmi a pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se 
současně zavazuje plnit ustanovení těchto propozic a Výstavního řádu ČMKU. U přihlášek 
podaných prostřednictvím dogoffice.cz nebudou v tomto systému potvrzovány platby.  
 
Organizátor výstavy nepřebírá zodpovědnost za nesprávně vyplněné, nečitelné nebo 
nedoručené přihlášky. Přihlášky, které nebudou doloženy všemi potřebnými náležitostmi 
nebudou přijaty. 
Pes/fena smí být zařazen pouze do jedné třídy. Ihned po příchodu na výstavu překontrolujte 
správnost zařazení vašeho psa/feny do třídy podle plemene a pohlaví, v případě nesrovnalostí 
kontaktujte ihned výstavní kancelář. 
Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes je šampion, popř. NV, KV 
(pro třídu vítězů)  bude pes zařazen do třídy otevřené.  
Fotokopie rodokmenů a šampionátů se nevracejí !  
 
Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU, FCI a těchto 
propozic a je povinen se jimi řídit.  
 
Přeřazování jedince na výstavě z třídy do třídy jako nový požadavek vystavovatele není možné!! 
 

Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno elektronickou poštou. Pokud e-mailové potvrzení 
neobdržíte nejpozději týden před datem konání výstavy, kontaktujte organizátora výstavy. Vstupní 
listy nebudou rozesílány, všechny infomace budou vystavovatelům zasílány e-mailem. 
 
Majitel přihlášeného jedince odesláním přihlášky bere na vědomí zpracování svých výše 
uvedených osobních údajů v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a s využitím údajů  
obsažených v přihlášce a materiálů k přihlášce přiložených  k realizaci a propagaci akce 
organizátorem. Při účasti na akci majitel přihlášeného jedince souhlasí i s pořízením podobizny, 
obrazového snímku, případně obrazového a zvukového záznamu  jeho osoby a psa/feny 
k propagaci akce, jakož i k dalšímu použití organizátorem a to v tiskové i elektronické podobě. 
 
Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních 
důvodů – porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, do výstavní 
kanceláře, současně se složením jistiny ve výši 1.200,-Kč pro člena KRaAOP a ve výši 1.800,- Kč pro 
nečlena KRaAOP pouze do ukončení výstavy. V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina 
ve prospěch pořadatele výstavy. 
 Na protesty podané později nebude brán zřetel! 
 
Veterinární podmínky: 
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 a platnou vakcinaci proti psince, hepatitidě a parvoviroze v době ne 
kratší než jeden měsíc a ne delší než jeden rok. 
 
Důležité upozornění:  
Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo ke vzájemnému 
napadání nebo případnému poranění osob. 


