
BEAUCERON KLUB ČR zve všechny majitele a přátele beauceronů
na letní klubovou výstavu bez zadání titulu Klubový vítěz

konanou dne 7. 8. 2021 v Milíně

Uzávěrka přihlášek
1. uzávěrka 10. 7. 2021
2. uzávěrka 24. 7. 2021

Rozhodčí:
MVDr. František Šimek

Pořadatel akce: Radmila Šedivá

Informace ohledně výstavy:
email: bosici@seznam.cz
Jarka Schwabová, tel. 604 583881

Přihlašujte se, prosím, výhradně přes web: www.dogoffice.cz

V případě nejasností při přihlašování v systému Dogoffice kontaktujte Pavlu
Obstovou na pavla.obstova@valeo.com nebo telefonicky na 739 525 558

Program:
8:00 – 9:00 přejímka psů
9:15 – 15:00 posuzování
15:30 – 16:30 soutěže

Uvedený čas posuzování je pouze orientační.

mailto:bosici@seznam.cz
http://www.dogoffice.cz/


Výstavní poplatky Člen klubu Nečlen klubu

První pes včetně katalogu 500,- (I. uzávěrka)
600,- (II. uzávěrka)

600,- (I. uzávěrka)
700,- (II. uzávěrka)

Druhý a další pes 400,- (I. uzávěrka)
500,- (II. uzávěrka)

500,- (I. uzávěrka)
600,- (II. uzávěrka)

Štěně 100,- (I. uzávěrka)
200,- (II. uzávěrka)

200,- (I. uzávěrka)
300,- (II. uzávěrka)

Dorost 200,- (I. uzávěrka)
300,- (II. uzávěrka)

300,- (I. uzávěrka)
400,- (II. uzávěrka)

Třída čestná 200,- (I. uzávěrka)
300,- (II. uzávěrka)

300,- (I. uzávěrka)
400,- (II. uzávěrka)

Veteráni 0,- (I. uzávěrka)
0,- (II. uzávěrka)

100,- (I. uzávěrka)
200,- (II. uzávěrka)

Soutěže
(mimo Dítě a pes)

100,- (I. uzávěrka)
200,- (II. uzávěrka)

200,- (I. uzávěrka)
300,- (II. uzávěrka)

Údaje k platbě:

číslo účtu: 2700358379/2010
variabilní symbol: 09 (klubová výstava)

specifický symbol: členské číslo

banka: FIO Banka
majitel účtu:                          Beauceron klub ČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
IBAN: CZ0420100000002700358379
BIC: FIOBCZPPXXX
Adresa banky: FIO banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Na zaplacení výstavního poplatku používejte bankovní převod z účtu na účet nebo
složenku typu A. Složenky typu C nepřijímáme.

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum a čas přijetí přihlášky.
Při přihlášení více psů nemůže být za prvního psa považován pes řazený ve třídě dorostu,
štěňat nebo veteránů. První a další přihlášení psi musí být v majetku jednoho majitele,
který je uveden v PP psů.

K  přihlášce na výstavu přiložte:

- kopii dokladu o zaplacení
- kopii Průkazu původu
- bez těchto dokladů nebude přihláška akceptována

Doklady k účasti na výstavě:

- průkaz původu psa
- výstavní a výkonnostní průkaz psa
- očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním nejméně 30 dní

a maximálně 1 rok před výstavou.



- vstupní listy nebudou rozesílány, přijetí přihlášky bude potvrzeno emailem

Tituly a soutěže:

Od 1. 1. 2009 jsou posuzovány barevné rázy (černý s pálením a harlekýn) na klubových
a speciálních výstavách dohromady.

CAJC – čekatelství Českého junior šampiona může být uděleno psům a fenám
V1 ve třídě mladých (titul není nárokový)

CAC - čekatelství Českého šampiona může být uděleno psům a fenám
V1 v mezitřídě, otevřené, pracovní třídě a třídě vítězů (titul není nárokový)

Nejlepší štěně – soutěže se účastní všichni VN1 z tříd štěňat
Nejlepší dorost –  soutěže se účastní všichni VN1 z tříd dorostu
Nejlepší mladý (BOJ) – soutěže se účastní všichni CAJC z tříd mladých
Nejlepší pes – soutěže se účastní všichni psi s titulem CAC
Nejlepší fena – soutěže se účastní všechny feny s titulem CAC
Nejlepší veterán (BOV) - soutěže se účastní všichni V1 z tříd veteránů
BOS – nejlepší jedinec plemene opačného pohlaví než BOB
BOB – nejlepší jedinec plemene (soutěže se účastní Nejlepší mladý, Nejlepší pes,

Nejlepší fena a Nejlepší veterán)

Soutěže (LZE HLÁSIT TÉŽ NA MÍSTĚ DO 11:00h.!)

Nejhezčí pár psů - pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho
majitele.

Nejlepší chovatelská skupina - do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři
a maximálně 5 psů (fen) pocházející z vlastního chovu, kteří
pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo
matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být
v majetku chovatele.

Nejlepší vrh – musí být předvedeni nejméně 3 jedinci z 1 vrhu (posouzení na výstavě)

Dítě a pes – zdarma, pro děti do 9 let, bez ohledu na to, zda byl pes přihlášen
a posouzen na výstavě. Lze přihlásit dítě až v den jejího konání. Je nutné,
aby dítě bez komplikací zvládalo vystavovaného psa.

Další obecné podmínky účasti na výstavě a protesty:

Psi, kteří nebudou mít v očkovacím průkazu potvrzena povinná očkování, nesmí být
vpuštěni do areálu. Všichni psi musí být klinicky zdrávi. Z výstavy jsou vyloučeni psi,
kteří nesplňují podmínky stanovené zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Protest
proti rozhodnutí rozhodčí (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protest
z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů) lze podat písemně u pořadatele
výstavy složením jistiny ve výši Kč 1000,-. V případě zamítnutí protestu jistina propadá
ve prospěch pořadatele.
Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem k nároku na vrácení výstavních
poplatků.



Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic
a pokynů výstavního výboru, v areálu výstavy se chovat slušně a sportovně, k čemuž
se zavazují podáním přihlášky.

Přihlášením na akci a svou účastí výslovně souhlasíte s tím, že pořadatel může bezplatně
pořizovat zvukový a obrazový záznam akce, včetně fotografií účastníků (psů i majitelů)
a souhlasíte se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, v médiích
a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace plemene. Dále
účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel stejným způsobem
a rozsahem zveřejnil výsledky požádané akce s uvedením pořadí účastníků, včetně jejich
jména. Fotografie mohou být použity i pro potřeby klubu.

Místo konání a ubytování:

Výstava se koná v Milíně u Příbrami v areálu HOTELU U MILÍNA
Adresa: Milín čp. 354, PSČ 262 31
GPS  49°38‘20.800“N, 14°02‘55.788“E
http://www.hotelumilina.cz/

Hotel je dobře dostupný, nachází se přímo u dálnice D4 směr Praha (na jejím konci). Na
místě se rovnou můžete ubytovat (psi na pokojích povoleni) a najíst ve zdejší restauraci.
Vezměte s sebou děti, v areálu je krásné velké dětské hřiště, hned vedle „výstavního
placu“, je zde i čerpací stanice a zahradnictví.

Ubytovat se je možné též v Příbrami, která je vzdálená od Milína 5 km a ubytovacích
kapacit je zde velké množství.

Všichni majitelé psů ručí za škody způsobené jejich psy!
Zároveň žádáme majitele psů o úklid exkrementů po svých psech.

Sponzoři výstavy

JK ANIMALS
www.jkanimals.cz

Krmiva Vanda – krmiva a chovatelské potřeby v Příbrami

Koruna – prodejny potravin, velkoobchod, eshop

Polycasa – výrobce plastových produktů v Příbrami

http://www.hotelumilina.cz/
http://www.jkanimals.cz


TŘÍDY

Třída
Třída štěňat (4-6 měsíců)
Třída dorostu (6-9 měsíců)
Třída mladých (9-18 měsíců)
Mezitřída (15-24 měsíců)
Třída otevřená (od 15 měsíců)
Třída pracovní (od 15 měsíců, nutno doložit pracovní certifikát)

Třída vítězů (od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem
šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy,
Evropského vítěze, Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci
dospělých)
Třída čestná (od 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. Zadává se známka a pořadí.
Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do žádných
soutěží v rámci plemene (Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy))
Třída veteránů (od 8 let)

PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE PEČLIVĚ. ZA NESPRÁVNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU NEBERE POŘADATEL

ODPOVĚDNOST. POKUD NEBUDE K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽENA KOPIE PP, NEBUDE PŘIHLÁŠKA PŘIJATA.

PES MŮŽE BÝT PŘIHLÁŠEN POUZE DO JEDNÉ TŘÍDY. PŘEŘAZOVÁNÍ PSŮ PO 2. UZÁVĚRCE NENÍ MOŽNÉ.

PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY PODLÉHÁ VYSTAVOVATEL VŠEM USTANOVENÍM VÝSTAVNÍHO ŘÁDU A PROPOZIC.

PO UZÁVĚRCE NEBO TÉŽ PŘI NEZAPLACENÍ DO UZÁVĚRKY NEBUDE PŘIHLÁŠKA PŘIJATA. ROZHODUJE

DATUM PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY.

V PŘÍPADĚ NEKONÁNÍ VÝSTAVY Z DŮVODŮ VYŠŠÍ MOCI BUDOU VÝSTAVNÍ POPLATKY POUŽITY NA

UHRAZENÍ NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PŘÍPRAVOU VÝSTAVY.


