Rozhodčí: Adráš Polgar - SRB

ROGRAM:

PROGRAME:
ADMISSION OF THE DOGS: from 8.00 – 9.00
STARTING SHOW:
9.15
JUDGING:
9.30
FINAL CONTESTS FROM
15.00

PŘEJÍMKA PSŮ
8.00-9.00
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 9.15
POSUZOVÁNÍ
9.30
SOUTĚŽE
15.00

UZÁVĚRKY:

1.) 19. 3. 2021

2.) 2. 4. 2021

Všeobecná ustanovení:

Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná psům a fenám plemen
ardenský a flanderský bouvier zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI,
kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do
tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky
nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie šampionátu, doklad o platbě)
pro zařazení do třídy pracovní a vítězů, budou bez urgence zařazeni do třídy
otevřené, nezaplacené přihlášky budou odmítnuty. Pořadatel výstavy nezodpovídá
za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu ČMKU, těchto
propozic a pokynů výstavního výboru, v areálu výstavy se chovat slušně a
sportovně, 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. Na doklady zaslané po poslední uzávěrce nebude brán
zřetel.
Tato výstava slouží k uchovnění. Po výstavě proběhne svod a bonitace.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

ENTRY DEADLINES: 1.) 19. 3. 2021

2.) 2. 4. 2021

General provisions:
The show is held under the ČMKU show regulations and is accessible to all males
and females of breeds Bouvier des Ardenes and Flandres, registered in FCIrecognized studbooks, which reach the age required for entering the desired class at
the latest on the show day. Division into classes is governed by the FCI Show
Regulation and is shown in the Entry form. In case no copy of a certificate approving
the fulfilment of the conditions for entering working class or winner class is attached
to the entry form, the dog will be put into open class. The organizer of the show is
not responsible for any damages caused by the dog or by the exhibitor, neither for
death nor for loss of the dog.
The exhibitors are obliged to abide with the provisions of the CMKU Show
Regulations, of these propositions and the instructions of Show Committee, to which
they bind themselves by submitting the entry form. They are also obliged to maintain
the exhibition area clean. In case the show does not take place for objective
reasons, the fees would be used for covering the show preparation expenses. It is
forbidden to bring to the show puppies for purposes of sale. The organizer does not
accept any responsibility for miscarried applications. Documents submitted after the
last entry deadline will not be taken into consideration.

VETERINARY PROVISION

- 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

- All the entered dogs must be clinically healthy.
- Dogs must have pet passport or veterinary certificate with valid vaccination against
rabies.
- Dogs from EU and third countries must have valid EU Pet Passport and must
meet the conditions by the EU Regulation 998/2003 from 26/5/2003
- All the time during the dog show the owners must supervise / take care of the dogs
so that they do not cause any damage to other dogs or humans

Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou
přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Za nesprávně vyplněnou přihlášku
nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena
oboustranná fotokopie průkazu původu, aby bylo možno ověřit, že pes je s FCI
průkazem původu. Importovaní psi v majetku českých občanů by měli být zapsáni
v českých plemenných knihách.
K přihlášce musí být doložen doklad o provedené platbě výstavního poplatku,
pořadatel si vyhrazuje právo stornovat nezaplacené přihlášky bez urgence. V
případě, že je na přihlášce uveden email - bude vám vstupní list zaslán elektronicky.
Na výstavu se můžete také přihlásit elektronicky přes:

Entry forms should be filled out using a typewriter or in block letters. For each dog, a
separate entry form should be filled out. Illegible applications will not be accepted.
The organizer does not accept any responsibility for an incorrectly filled-in entry
form. To each application, a copy of the pedigree must be attached. In case of an
imported dog, the abbreviation of the original studbook and the original registration
number must be given in the entry form.
An evidence of payment must be attached to the entry form, otherwise the
application will not
be accepted.

POKYNY K VYPLŃOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

www.dogoffice.cz

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN ENTRY FORM

On-line entry :

www. dogoffice.cz

PROTESTY

COMLAINTS

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, rovnající se dvojnásobku částky za
první uzávěrku (bez slev), a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán,
jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy

A complaint against any decision made by the judge is not admissible. A complaint
can be submitted for formal reasons concerning violating the show regulation
provisions and proposition provisions. The complaint must be submitted in writing,
against a deposit of double sum of first entry deadlines , in the course of the show. If
the complaint is found to be unjustified, this deposit will be handed over to the
organiser of the show.

TITULY, ČEKATELSTVÍ,SOUTĚŽE

TITLES, CERTIFICATS D´APTITUDE, CONTESTS

CAJC ČR, CAC ČR, R.CAC ČR,CC, BOJ, BOV, BOS, BOB, Klubový vítěz

CAJC ČR, CAC ČR, R.CAC ČR,CC, BOJ, BOV, BOS, BOB, Club winner 2021

2021
udělení titulů nelze nárokovat;



pro získání titulu Šampion ČR, Český junior šampion, Klubový šampion, Český veterán
šampion a Grand šampión ČR platí ustanovení ČMKU.
udělení Klubového šampiona, Klubového šampiona mladých a Klubového veterán
šampiona se řídí ustanovením KCHF ČR..

SOUTĚŽE:

awarding of the titles cannot be claimed

obtaining the Czech Champions title is governed by ČMKU provisions

obtaining the Club Champion, Club junior Champion and Veteran Club Chamipion
title is govemed by Club provisions.

CONTESTS:

Child and dog (up to the age of 12 years of the child) Best Couple, Best Kennel

Dítě a pes (do 12 let dítěte) , Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina
Soutěže je možno přihlásit ve výstavním kruhu v den výstavy do 12.00 hodin

Competitions can be entered in the show ring on the day of the show until 12.00

ENTRY FEES

VÝSTANÍ POPLATKY
POPLATKY

1.
uzávěrka

za 1. psa

Za 1. psa člena BCB *
za dalšího psa (bez kat. =stejné jméno majitele jako u 1. psa)
Za dalšího psa člen klubu * (bez kat. =stejné jméno majitele
jako u 1. psa)
Štěňata, dorost, veterání, (při vyst. více psů nemůže být
považován za 1. psa)
Soutěže, třída mimo konkurecni

2.
uzávěrka

700,- Kč
500,- Kč
600,- Kč
400,- Kč

800,- Kč
600,- Kč
700,- Kč
500,- Kč

300,- Kč

500,- Kč

100,- Kč

200,- Kč

* Členství v BCB musí být zaplacené nejpozději v době první uzávěrky

PRICE

1.
deadline

1st. dog
1st dog - discount for Club members *
every other dog of the same owner (catalogue not
included)
every other dog of the same owner - discount for Club
members * (catalogue not included)
baby class, puppy, veteran, (when entering more than one
dog, the baby cannot be considered to be the first dog)
Contests, class out of competition

2.
deadline

700,- CZK
500,- CZK
600,- CZK

800,- CZK
600,- CZK
700,- CZK

400,- CZK

500,- CZK

300,- CZK

500,- CZK

100,- CZK

200,- CZK

* Discount for Club members must be payment in time 1st deadline

Inzerce v katalogu k 1. strana A5 - 500,- Kč 1/2 A5 250,- Kč

Advertisements in the catalogue – 1 list A5 500,- CZK 1/5 A5 250, - CZK

PŘÍHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:

ENTRY FORMS SHALL BE SENT TO:

Nováková Iveta
Malovice 46
38411 NETOLICE

Nováková Iveta
Malovice 46
38411 NETOLICE

 +420 - 607 630 483
www: bouvier. cz
platba na konto:

 +420 - 607 630 483
www: bouvier. cz
Payments to the account:
IBAN: CZ0903000000000168177459

Bankovní účet: 168 177 459/ 0300
variabilní symbol v případě hlášení on-line vygeneruje www.dogoffice.cz v
případě zaslání přihlášky poštou uveďte číslo vašeho mobilního telefonu:
Vystavovatel svým podpisem na přihlášce souhlasí se zveřejněním svého jména a
případně adresy v katalogu výstavy a webových stránkách BCB

BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX
variable symbol n. your mobile phone

By signing on the application, the exhibitor agrees to publish his / her name and

or addresses in the show catalog and the website of the BCB.

Na Klubové výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může být předmětem fotografování a
záznamů s tím, že pokud si to nepřeje, může to explicitně oznámit fotografovi.

V případě zájmu můžete na tuto výstavu věnovat poháry, příp. další ceny, dle
vašeho zvážení a to jménem vaším, nebo Vaší chovatelské stanice, bude
zveřejněno na poháru a v katalogu. Pokud máte o sponzoring zájem kontaktujte:
I. Novákovou tel. 607 630 483

PŘIHLÁŠKA - ENTRY FORM

18.4.2021 zámek Kratochvíle
Uzávěrky/ entry deadline: I. 19. 3. 2021

II. 2. 4. 2021

KONTAKTNÍ ÚDAJE MAJITEL – CONTACT OWNER
Jméno:

Příjmení:

First name:

Surname:

Ulice:

Město:

Street:

City:

Email:

Telefon:

PSĆ:
ZIP CODE

Země:
Country:

Phone:

PES - DOG

PLEMENO :



BRIARD

BOUVIER des ARDENES



BOUVIER des FLANDRES



BREED

 PES – male
 FENA – female

JMÉNO PSA
NAME OF THE DOG

DATUM NAROZENÍ - DATE OF BIRTH :

BARVA - colour

PLEMENNÁ KNIHA A č. ZÁPISU - STUDBOOK AND NO.
U IMPORTOVANÝCH PSŮ TAKÉ ZKRATKA A ČÍSLO PŮVODNÍ PLEMENNÉ KNIHY

TŘÍDY – CLASS:

MEZITŘÍDA INTERMEDIATE CLASS (15 – 24 měsíců - months)
TŘÍDA OTEVŘENÁ OPEN CLASS (nad 15 měsíců - months and over)
TŘÍDA PRACOVNÍ WORKING CLASS (nad 15 měsíců - months and over)
TŘÍDA VÍTĚZŮ WINNERS CLASS (nad 15 měsíců - months and over)

OTEC PSA / SIRE

MATKA PSA / DAME

CHOVATEL/ BREEDER

SPOLUMAJITEL/ PART-OWNER

CAC,

TŘÍDA ŠTĚŇAT -BABY CLASS (4-6 měsíců -months)
TŘÍDA DOROSTU - PUPPY CLASS (6-9 měsíců -months)
TŘÍDA VETERÁNŮ – VETERAN CLASS (od 8 let -years)
TŘÍDA ČESTNÁ – honor class out of competition (od 15 měsíců - months - definice viz výst. řád)
TŘÍDA MLADÝCH - YOUTH CLASS (9-18 měsíců-months) (CAJC)

SOUTĚŽE / CONTESTS
NEJLEPŠÍ PÁR / BEST COUPLE
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA / BEST KENNEL
DÍTĚ a PES – vepiště jméno dítěte a plemeno psa: CHILD AND DOG (UP TO THE AGE OF 12 YEARS OF THE CHILD)

PLATBA PROVEDENA DNE:

 SLOŽENKOU

 BANKOVNÍM PŘEVODEM

THE PAYMENT WAS MADE ON:
POSTAL MONEY ORDER
BY BANK TRANSFER
Beru tímto na vědomí, že BCB , v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovává tyto mé osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mail, telefonní číslo. Výše uvedené osobní
údaje jsou zpracovávány za účelem přihlášení mých psů na výstavu. Zpracování údajů probíhá v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Přístup k výše uvedeným údajům má
organizátor akce. Organizátor akce BCB a BK uveřejní mé jméno a příjmení, příjmení a jméno chovatele, chovatelskou stanici, zápisové číslo, rodiče mých psů v tištěném (elektronickém)
katalogu příslušné akce a je oprávněn zveřejnit výsledkový katalog s výše uvedenými údaji o mých psech na svém webu a ve Zpravodaji BCB.

DATUM / DATE

PODPIS / SIGNATURE

