
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZECH NORTHERN CUP 

2021 
 
 

 

KLUBOVÉ výstavy 
 

Pro plemena: 

Aljašský malamut, Grónský pes, Samojed a Sibiřský husky 
 

 

Informace k výstavám Klubu severských psů, Česká republika. 

 

 

 

Sobota, 12.6.2021 
Klubová výstava s tituly Klubový vítěz, CAC a 

CAJC  

 

Neděle, 13.6.2021 
Klubová výstava s tituly CAC a CAJC

V 

 

Nová Živohošť, Česká republika 
 

 
 

 



 

 

ROZHODČÍ: 

 
Plemeno 12.6.2021 13.6.2021 

Aljašský malamut Zuzana Mikolková (SVK) Martin Šipkovský (SVK) 

Grónský pes Martin Šipkovský (SVK) Zuzana Mikolková (SVK) 

Samojed Zuzana Mikolková (SVK) Martin Šipkovský (SVK) 

Sibiřský husky Martin Šipkovský (SVK) Zuzana Mikolková (SVK) 

*změna rozhodčích vyhrazena* 

 
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  30. 5. 2021 
 
 

 

PROPOZICE K VÝSTAVÁM 
 

 
Vystavující bude mít v průběhu výstavy doklad, že nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, a na vyžádání předloží potvrzení o 

negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-

CoV-2, provedeným v zaměstnání, a o nejdéle v posledních 7 dnech. 

Toto potvrzení může být nahrazeno také dokladem o tom, že vystavující prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, 

uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, dále dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o 

negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-

CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR, nebo příslušného ministerstva země 

bydliště, o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou 

dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 

očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, dále pak očkovacím průkazem na očkování 

proti onemocnění COVID-19. 

 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 
JUNIORCAMP TOBOGÁN,  NOVÁ ŽIVOHOŠŤ 

Nová Živohošť 98, 257 56 Neveklov, Česká republika 
 

tel: +420 603 429 190 

www.zivohost.cz e-mail: juniorcamp@zivohost.cz 

 

GPS: 

N 49°45.12525', E 14°24.56528' 

nebo 

49.7520875N, 14.4094214E 

Juniorcamp Tobogán se nachází v jedné z nejkrásnějších lokalit Slapské přehrady cca 60 km od Prahy. 

 

INFORMACE: 
Výstavy jsou otevřeny pro psy a feny plemene Aljašský malamut, Grónský pes, Samojed a Sibiřský husky. Psi a feny na Klubové výstavě 12. 6. 2021 

budou soutěžit o tituly BIS Baby, BIS Puppy, BIS Junior, BIS Veterán, BIS třídy Čestná, BIS pracovní třídy, Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská 

skupina, CAJC, Klubový vítěz mladých, CAC, res. CAC, Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých, BOJ, BOV, BOS, BOB a BIS.  
Na Klubové výstavě 13. 6. 2021, budou soutěžit o tituly BIS Baby, BIS Puppy, BIS Junior, BIS Veterán, BIS třídy Čestná, BIS pracovní třídy, Nejlepší 

pár psů, Nejlepší chovatelská skupina, CAJC, CAC, res. CAC, nejlepší dospělý pes/ fena, BOJ, BOV, BOS, BOB a BIS.  

Titul Klubový vítěz a titul Klubový vítěz mladých může získat každý přihlášený jedinec. 

 

PROGRAM: 

11. 6. 2021: 
9:30 – 17:00 bonitace 
 

 

 
*změna časů vyhrazena 

 

12. 6. 2021: 
9:00 – 9:30 Přejímka psů 
9:30 – 15:30 Posuzování v kruzích 

16:00 – Odpolední soutěže - upřesnění v 

katalogu výstavy 

 

13. 6. 2021: 
9:00 – 9:30 Přejímka psů 
9:30 – 15:30 Posuzování v kruzích 

16:00 – Odpolední soutěže - upřesnění v 

katalogu výstav

 

 

http://www.zivohost.cz/
mailto:juniorcamp@zivohost.cz


 

 

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. 

- psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 
- po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám všech uvedených plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných 
FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Psi, 

jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a šampiónů, budou bez urgence 
zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel ani organizátor výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. 

Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Změny exteriérů psa, prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a 

základní úpravu trimováním s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. 
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady 

v exteriéru psa. Majitelé psů s některým z výše uvedených titulů, jsou povinni se zúčastnit se svými psy odpoledních soutěží. Vystavovatelé jsou povinni 

dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů organizátora výstavy, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni 
dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. 

Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky, nebo neúplně zaslané 

přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel. Přijetí psa na výstavu bude písemně, či e-mailem, potvrzeno nejpozději 1 týden před 
výstavou. 

 

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 
Každý pes má svou přihlášku. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s 1. 
přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně 

vyplněnou přihlášku nenese organizátor odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena fotokopie průkazu původu. Pokud nebude platba 

přihlášky provedena do data uzávěrky, bude přihláška vyřazena. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. 
ONLINE přihlášky na www.dogoffice.cz 

Online přihlášení je vždy potvrzeno na vyplněný e-mail, pokud přihlášení proběhlo úspěšně. V případě, že přihlášení není potvrzeno na e-mail, je 

povinností vystavovatele kontaktovat pořadatele! 

 

PROTESTY: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů a propozic. Protest 

musí být podán písemně, současně se složením jistiny 2.300 Kč pro KV 12. 6. 2021, 2.000 Kč pro KV 13. 6. 2021, a to pouze v průběhu výstavy. 
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch organizátora výstavy. 

 

SOUTĚŽE: 
Dítě, rodič a pes: soutěž pro děti od 4 do 8 let dítěte. Dítě předvede v kruhu svého pejska za doprovodu rodiče. Posuzuje se soulad dítěte a psa. 
Mladý vystavovatel/ Junior Handling věkové skupiny: I. od 9 -13 let, II. od 13 -17 let, platí dosažení data narození přihlášených den před výstavou. 

Soutěží se se psem zapsaným v některé z plemenných knih 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. Pro soutěž platí předpis vydaný ČMKU. Hodnotí se předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. 

Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina, BIS Baby, BIS Puppy, BIS Junior, BIS Veterán, BIS Čestná, BIS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Přihlášky a platby – www.dogoffice.cz 
 

ONLINE přihlášky a platby – www.dogoffice.cz: 

Kontaktní osoby: 
Markéta Karbanová – tel.: +420 732 351 612, email: wini.cz@seznam.cz 

Klub severských psů, z.s., Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00 

POKYNY K PLATBĚ: 
Přijímáme přihlášky a platbu pouze online přes www.dogoffice.cz. Neuhrazené přihlášky nebudou přijaty!! 

 
SLEVA - VÝSTAVNÍ POPLATKY 

PRO PSY ZAPSANÉ V PLEMENNÉ KNIZE ČMKU 
 

 Sobota 12.6.2021 Neděle 13.6.2021 Obě výstavy 

 člen 
klubu 

nečlen 
klubu 

člen 
klubu 

nečlen 
klubu 

člen 
klubu 

nečlen 
klubu 

za prvního psa včetně katalogu 950 Kč 1150 Kč 850 Kč 1050 Kč 1600 Kč 2000 Kč 

za dalšího psa 
(bez kat. = stejné jméno majitele jako u 1. psa) 

850 Kč 1050 Kč 750 Kč 950 Kč 1400 Kč 1800 Kč 

štěňata, dorost, veterán 
(při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa) 

350 Kč 450 Kč 325 Kč 425 Kč 600 Kč 800 Kč 

třída čestná 
(při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa) 
V1 z třídy čestné postupuje do soutěže o BOB a BOS 

850 Kč 1050 Kč 750 Kč 950 Kč 1400 Kč 1800 Kč 

Třída mimo konkurenci 
Nejsou zadány žádné tituly, nepostupuje do soutěže 
o BOB a BOS 

225 Kč 325 Kč 225 Kč 325 Kč 450 Kč 600 Kč 

Soutěže 300 Kč 400 Kč 250 Kč 350 Kč 500 Kč 700 Kč 

Junior handling 300 Kč 400 Kč 250 Kč 350 Kč 500 Kč 700 Kč 

 
 

VÝSTAVNÍ POPLATKY - Standardní ceník (platba pouze v EUR nebo 
ekvivalent v Kč, dle aktuálního kurzu ČNB) 

 
 Sobota 12.6.2021 Neděle 13.6.2021 Obě výstavy 

 člen 
klubu 

nečlen 
klubu 

člen 
klubu 

nečlen 
klubu 

člen 
klubu 

nečlen 
klubu 

za prvního psa včetně katalogu 38 € 46 € 34 € 42 € 64 € 80 € 

za dalšího psa 
(bez kat. = stejné jméno majitele jako u 1. psa) 

34 € 42 € 30 € 38 € 56 € 72 € 

štěňata, dorost, veterán 
(při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa) 

14 € 18 € 13 € 17 € 24 € 32 € 

třída čestná 
(při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa) 
V1 z třídy čestné postupuje do soutěže o BOB a BOS 

34 € 42 € 30 € 38 € 56 € 72 € 

Třída mimo konkurenci 
Nejsou zadány žádné tituly, nepostupuje do soutěže 
o BOB a BOS 

9 € 13 € 9 € 13 € 18 € 24 € 

Soutěže 12 € 16 € 10 € 14 € 20 € 28 € 

Junior handling 12 € 16 € 10 € 14 € 20 € 28 € 

 

http://www.dogoffice.cz/

