Staffordshire Bull Terrier Club CZ, z.s.
se zadáváním titulu Klubový vítěz

Víkend, 3.- 4. července 2021
Generální sponzor SBTC CZ, z.s.

Místo:

Vigvam, Němčice 152, 280 02 Němčice

Pořadatel: klub SBTC CZ, z.s.
Ředitel výstavy:

Daniel Žďárský

Členové výstavního výboru:

Hana Vojáčková, Lucie Vesecká, Jitka

Zamrzlová *
*Pořadatel si vyhrazuje právo změny

Moderátor výstavy: Daniel Žďárský
Hlavní rozhodčí: Lukasz Kozlarek

Komise pro protesty:

Lukasz Kozlarek, Daniel Žďárský

Rozhodčí:
Psi - třída štěňat, dorostu, mladých a mezitřída*
Psi – třída otevřená, pracovní, vítězů, čestná a veteránů*
*Pořadatel si vyhrazuje právo změny

Program:
07.30 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 16.00
BPD –
KV mladých –
KV veterán –
KV –

přejímka psů
zahájení + vyhlášení klubových šampionů
posuzování v kruzích
přestávka (alternativně)
posuzování v kruzích, vyhlášení BPD, KV

Tituly : BPD (nejlepší teenager pes, vítěz z porovnání vítězů tříd štěňat – VN1 a dorostu – VN1) titul nebude zapsán do PP a KV (Klubový vítěz).

Rozhodčí:
Feny - třída štěňat, dorostu, mladých, mezitřída *
Feny - třída otevřená, pracovní, vítězů, čestná, veteránů *
*Pořadatel si vyhrazuje právo změny

Program:
07.30 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 18.00
BOV, BOB, BOS
BPB –
BPIS –
KV mladých BOJ –
KV –
KV veterán –
BOV –
BOB –
BOS –

přejímka psů
zahájení + vyhlášení klubových šampionů – feny
posuzování v kruzích
přestávka (alternativně)
posuzování v kruzích, zadávání titulů BPB, BPIS, BOJ, KV,

Tituly: BPB (nejlepší teenager fena, vítěz z porovnání vítězů tříd štěňat – VN1 a dorostu – VN1)titul nebude zapsán do PP, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz, Klubový vítěz veterán,
BPIS (nejlepší teenager výstavy z konkurence BPD (nejlepší teenager pes, vítěz z porovnání
vítězů tříd štěňat – VN1 a dorostu – VN1 z předchozího dne) a BPB (nejlepší teenager fena, vítěz z
porovnání vítězů tříd štěňat – VN1 a dorostu – VN1) – titul nebude zapsán do PP, BOJ (nejlepší
mladý), BOV (nejlepší veterán), BOB (nejlepší představitel plemene z konkurence KV, BOJ, BOV),
BOS (nejlepší jedinec opačného pohlaví, než je jedinec, který získal BOB).

Uzávěrka nebude prodloužena!
Na výstavě budou opět přítomni pracovníci laboratoře Genomia a
bude možné si nechat odebrat vzorky pro zpracování genetického
testu.
Pro výstavu platí Výstavní řád ČMKU.
Třídy:
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (třídy jsou uvedeny v přihlášce).
Ocenění:
Všichni jedinci, kteří se umístí v jednotlivých třídách na 1. – 4. místě a také BPD,
BPB, BPIS (nejlepší teenager výstavy z konkurence BPD a BPB), BOJ (nejlepší
mladý), BOV (nejlepší veterán), KV (Klubový vítěz), BOS (nejlepší jedinec
opačného pohlaví, než je jedinec, který získal BOB) a BOB (nejlepší jedinec plemene)
získají věcné ceny.

Tituly:
CAC, r.CAC, CAJC, BOJ, BOV, KV, BOB a BOS. Udělení titulů není nárokové.
Tituly BPIS, BPD a BPB se nebudou zapisovat do PP. Pro získání titulů Český
junior šampion, Český šampion, Klubový junior šampion a Klubový šampion platí
vydaná ustanovení.
Výstavní poplatky pro členy klubu SBTC CZ, z.s. / nečleny SBTC CZ, z.s.:
za prvního psa včetně katalogu
za dalšího psa
dorost (nemůže být považován za 1. psa)
štěně, veterán
čestná

700 Kč / 1000 Kč (40 euro)
600 Kč / 900 Kč (33 euro)
300 Kč / 400 Kč (15 euro)
200 Kč / 300 Kč (11 euro)
500 Kč / 700 Kč (20 euro)

Výstavní poplatky zasílejte na účet:
175008215/0300, adresa: SBTC CZ, M. Horákové 81, P.O. BOX 82, 170 06
Praha 7 Variabilní symbol: členové klubu SBTC CZ číslo členské legitimace,
nečlenové své telefonní číslo
Zahraniční vystavovatelé musí výstavní poplatky uhradit v hotovosti na místě v
den konání výstavy. Poplatky jsou hrazeny v EUR. Důvodem hotovostní platby na
místě jsou neúměrně vysoké bankovní poplatky za zaúčtování platby. V případě
neúčasti a neuhrazení poplatku bude vymáháno v plné výši.
Možné způsoby zaslání přihlášky a příloh:

1. Vytištěné poštou (datum razítka na obálce do 8. 6. 2021) na adresu: Bc.
Vilemína Kracíková, Varnsdorfská 339/1, 190 00 Praha 9 – Střížkov
Přijetí přihlášky bude potvrzeno.
2. Elektronicky emailem (uzávěrka 12. 6. 2021) – scan spolu s přílohami na
adresu: dogofficecz@gmail.com.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno
3. On-line přes www.dogoffice.cz (systém obratem potvrzuje registraci),
uzávěrka 12. 6. 2021
Doklady, které je třeba přiložit k přihlášce na výstavu:
• kopii přední i zadní strany průkazu původu psa - platí pro všechny psy
přihlášené na výstavu
• kopii certifikátu o vykonané zkoušce – pro třídu pracovní, kopii certifikátu
šampiona nebo získaného titulu (ICH, CH, Národní vítěz, Klub. vítěz, vítěz
Spec. výst.) - pro tř. vítězů nebo tř. čestnou
• doklad o zaplacení (čeští vystavovatelé). Bez tohoto dokladu nebude
přihláška přijata.
UPOZORNĚNÍ

V kruhu bude probíhat kontrola identifikačních čipů. Pes, který nebude mít
čitelný čip, nebude posouzen.
NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU NA VÝSTAVU:
Originál průkazu původu psa nebo výstavní přílohu, očkovací průkaz s platným
očkováním a Vstupní list.
Veterinární podmínky:
•
psi musí být klinicky zdraví (není vyžadován doklad o klinickém vyšetření)
•
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 být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze.
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 musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby
nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
Vystavovatelé, kteří nesplní veterinární předpisy, nebudou se svými psy na
výstavu vpuštěni.
Pokyny pro vyplňování přihlášek:
Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně
vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce
připojena fotokopie dokladu o tom, že pes má zkoušku z výkonu (certifikát o
vykonané zkoušce), nebo fotokopie oprávnění startovat ve třídě vítězů a čestné,
bude zařazen do třídy otevřené a na výstavě bude muset případně doplatit
přihlašovací poplatek. Fotokopie dokumentů nevracíme. Pes může být přihlášen
pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetím přihlášky
podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu FCI a těchto propozic.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.
Vstupní list bude zaslán nejpozději 7 dní před výstavou na uvedený email. V
případě, že si nepřejete zaslání emailem, ale poštou, uveďte to do přihlášky.
Pokud Vstupní list neobdržíte, obratem kontaktujte Bc. Vilemínu Kracíkovou
(dogofficecz@gmail.com anebo mob.: 607 207 701)
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří
dosáhli dnem výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi
musí být zapsáni v českých Plemenných knihách, ale na přihlášce je nutno uvést
i původní zkratku Plemenné knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem,
ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se
vylučují feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo
jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa, kupírovaní psi,
stejně tak psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, psi v majetku osob, kterým
bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a
psům. Háravé feny mohou být posouzeny za předpokladu, že je jejich majitel
bude držet mimo výstavní prostor včetně prostoru pro venčení a nepřipustí žádný
kontakt s ostatními vystavovanými zvířaty. Fena bude posouzena po ukončení
veškerého ostatního posuzování odděleně od ostatních psů i fen. Háravá fena
nemá nárok na eventuální titul. Její účast a posouzení po ukončení vlastní

výstavy je jen a pouze pro účely uchovnění. Pokud není uvedeno jinak, platí
ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a Výstavního řádu ČMKU.
Vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na
vrácení výstavního poplatku. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních
příčin, budou poplatky použity na uhrazení již naběhlých nákladů výstavy.
Majitelé psů jsou povinni udržovat čistotu a je zakázáno poškozovat areál nebo
jeho zařízení a vybavení. Prodej štěňat na výstavě je zakázán. V případě více
vlastníků vystavovaného jedince (udané v PP) jsou v katalogu uváděna jména
spolumajitelů, ale pouze jedna kontaktní adresa.
Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z
formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být
podán písemně, současně se složením jistiny 1400,- Kč a pouze v průběhu
výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy.

