
Klub chovatelů rhodéských ridgebacků, z. s.  a  Český klub rhodéských ridgebacků z. s.

pořádají:

Místo konání Rozhodčí 

Jezdecký klub Eliot
Kohoutovická 177

641 00 Brno – Žebětín

GPS souřadnice:
49°12’38.097ʺN     16°30’11.800ʺE

Šárka Štusáková  (pátek psi, sobota feny )
Ing. Hana Pánková  (pátek feny, sobota psi)

Při účasti více jak 200 psů bude delegován třetí rozhodčí.

Uzávěrky Program   

Přihlašování

PŘIHLÁŠKY NA VÝSTAVY 
POUZE ONLINE

www.dogoffice.cz

Kontaktní osoba: Lenka Havlanová email: entries@specialtyRR2021.cz

1. uzávěrka 15. 6. 2021
2. uzávěrka 15. 7. 2021
3. uzávěrka 15. 8. 2021

7.30 – 9.00 přejímka psů
9.00 zahájení výstavy
9.15 – 15.00 posuzování v kruzích
15.00 – 16.30 odpolední soutěže

(pouze pátek, přihlášení do 12.00)

UPOZORNĚNÍ: 
Přihláška do klubové soutěže MINIBABY 

(třída štěňat do 4 měsíců)

je možná pouze přes tento formulář

www.specialtiesrr2021.cz/prihlaska-trida-minibaby/

specialtiesRR2021.cz > přihlášení 
> Přihláška do třídy minibaby - do 4 měsíců

Katalog bude k dispozici v online verzi zdarma, zveřejněn bude ráno, v den konání výstavy. Katalog v tištěné formě bude zpoplatněn 
částkou 100,-/ks a bude možné si ho objednat v průběhu přihlášení. Katalog bude jeden pro oba dny.

v pátek, dne 1. 10. 2021

MIMOŘÁDNOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PŘI WDS

se zadáním titulů

CAJC, CAC, res. CAC, 
Vítěz speciální výstavy (pes/fena), Vítěz speciální výstavy mladých, 

Vítěz speciální výstavy veteránů, BOS, BOB

v sobotu, dne 2. 10. 2021

KLUBOVOU VÝSTAVU RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ

se zadáním titulů

CAJC, CAC, res. CAC, 
Nejlepší dospělý pes/fena, 

BOJ, BOV, BOS, BOB

http://www.dogoffice.cz/
http://www.specialtiesrr2021.cz/prihlaska-trida-minibaby/


Klub chovatelů rhodéských ridgebacků, z. s.  a  Český klub rhodéských ridgebacků z. s.

Odpolední soutěže se budou konat pouze v pátek 1. 10. Přihlášení do 
soutěží bude možné jen v den a na místě konání výstavy. Přihlášení 
bude probíhat do 12 hodin.

Chovatelská skupina
Nejhezčí pár
Nejkrásnější hlava pes
Nejkrásnější hlava fena
Nejkrásnější ridge
Nejlepší pohyb pes
Nejlepší pohyb fena
Nejlepší plemeník 

Soutěží se mohou zúčastnit pouze psi, kteří budou na výstavě 
posouzeni.

Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU:

Třída štěňat - od 4 do 6 měsíců
Třída dorostu - od 6 do 9 měsíců
Třída mladých - od 9 do18 měsíců
Mezitřída - od 15 do 24 měsíců
Třída otevřená - od 15 měsíců
Třída pracovní - od 15 měsíců
Třída vítězů - od 15 měsíců
Třída čestná - od 15 měsíců
Třída veteránů - od 8 let

Pro vstup do třídy pracovní doložte národní pracovní certifikát.

Třída čestné je 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. Bez nároku na CAC, zadává se 
známka a pořadí. Výborný 1 na klubových a speciálních výstavách 
postupuje do soutěže o titul BOB a BOS. 

Třída vítězů je 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. 
K přihlášce je nutno přiložit fotokopii získaného titulu. Uvedené tituly 
musí být získány v konkurenci dospělých. 

Udělení titulů nelze nárokovat.

Třída minibaby - do 4 měsíců, rozdělena na psy a feny

V každé třídě se určuje známka a pořadí 1 - 4.

CAJC, CAC, res. CAC

Nejkrásnější minibaby – titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy 
minibaby s oceněním VN1
Nejkrásnější štěně – titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy 
štěňat s oceněním VN1
Nejkrásnější dorost – titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy 
dorostu s
oceněním VN1
Vítěz speciální výstavy mladých – titul může být udělen psovi nebo feně 
ze třídy mladých s oceněním V1, CAJC
Vítěz speciální výstavy veteránů - titul může být udělen psovi nebo feně 
ze třídy veteránů s oceněním V1
Vítěz speciální výstavy pes, fena (1. 10.2021) - o tento titul nastupují pes 
/ fena s hodnocením V1 CAC z mezitřídy, třídy otevřené, třídy pracovní 
a třídy vítězů
Nejlepší dospělý pes a fena plemene (2. 10. 2021) – o tento titul 
nastupují pes / fena s hodnocením V1 CAC z mezitřídy, třídy otevřené, 
třídy pracovní a třídy vítězů
Vítěz plemene, BOB – do soutěže nastupují CAJC pes + fena, zvířata 
s titulem Nejlepší dospělí pes + fena, V1 pes + fena ze třídy čestné, V1 
pes + fena z třídy veteránů
Vítěz opačného pohlaví, BOS – do soutěže nastupují CAJC pes + fena, 
zvířata s titulem Nejlepší dospělí pes + fena, V1 pes + fena ze třídy 
čestné, V1 pes + fena z třídy veteránů, vždy opačného pohlaví než zvíře, 
které získalo titul BOB

Udělení titulů není nárokové – rozhodčí má právo titul neudělit.

Soutěže

Třídy

Klubové soutěže

Tituly



Klub chovatelů rhodéských ridgebacků, z. s.  a  Český klub rhodéských ridgebacků z. s.

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. 

Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím 
průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině. 

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.

• vstupní list

• doklad o zaplacení výstavního poplatku

• průkaz původu psa (obě strany)

• očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním.

Výstava je přístupná psům a fenám plemene rhodéský ridgeback 
zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří 
požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za 
škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu 
psa v době konání výstavy. V areálu výstaviště není dovoleno volné 
pobíhání psů. Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny v druhé 
polovině březosti, kojící feny a agresivní jedinci. 

Spolumajitelství psa musí být prokázáno zápisem v průkazu původu psa. 

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu 
ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují 
podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen 
dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava 
nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, bude část poplatků použita k 
uhrazení nákladů výstavy, zbytek bude vrácen vystavovateli. Vodění 
štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. 

Změny rozhodčích jsou vyhrazeny.

K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit (i v systému online 
přihlašování Dogoffice) fotokopii jeho průkazu původu, kopii dokladu o 
zaplacení výstavního poplatku, národní certifikát (pro třídu pracovní) a 
kopii titulů či šampionátů (pro třídu vítězů a třídu čestnou). 

Bez doložení dokladů bude pes / fena zařazen/a do třídy otevřené. 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku bez dokladu o 
zaplacení výstavního poplatku. V případě, že tato přihláška bude přijata 
a pes uveřejněn v katalogu, zavazuje se vystavovatel zaplatit výstavní 
poplatek dodatečně i v případě, že se výstavy nezúčastní.

Pes může být přihlášen jen do jedné třídy. 

Přeřazování psů po 3. uzávěrce již není možné. 

Vstupní listy nebudou rozesílány, jako potvrzení o přijetí na výstavu 
poslouží potvrzující email ze systému dogoffice.

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku 
na vrácení výstavního poplatku.

Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. 

Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních řádů a 
propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 
3 000 Kč a to pouze v době konání výstavy. Nebude-li protest uznán, 
jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Veterinární podmínky

Doklady potřebné pro účast na výstavě

ProtestVšeobecné podmínky



Czech Rhodesian Ridgeback clubs KCHRR & ČKRR

invite all rhodesian ridgeback lovers to: 

Show place    Judges
Jezdecký klub Eliot
Kohoutovická 177

641 00 Brno – Žebětín

GPS:
49°12’38.097″N     16°30’11.800″E

Šárka Štusáková  (Friday dogs, Saturday bitches)
Ing. Hana Pánková  (Friday bitches, Saturday dogs)

If there are more than 200 dogs entered, the third judge will be delegated.

Deadlines Program   

Entry forms

ONLINE ENTRY
ONLY THROUGH

www.dogoffice.cz

Kontaktní osoba: Lenka Havlanová email: entries@specialtyRR2021.cz

1st  dealine 15. 6. 2021
2nd deadline 15. 7. 2021
3rd  deadline 15. 8. 2021

7.30 – 9.00 entrance of the dogs
9.00 opening of the show
9.15 – 15.00 judging in the rings
15.00 – 16.30 afternoon competitions

(on Friday only, registration until 12AM)

WARNING: 
To enter MINIBABY class, please use the form below. 

MINIBABY class to 4 months.

www.specialtiesrr2021.cz/prihlaska-trida-minibaby/

specialtiesRR2021.cz > entry form
> Entry form to MINIBABY class – to 4 months

The catalogue will be available in a free online version and will be published in the morning on the day of the exhibition. The catalogue in printed form
will be charged with the amount of 100 CZK / 1 piece and will be possible to order it during registration. The catalogue will be one for both days.

On Friday, 1. 10. 2021

WORLD SPECIALTY SHOW OF RHODESIAN RIDGEBACK 
with awarded titles

CAJC, CAC, res. CAC, 
Specialty Show Winner (dog/bitch), Specialty Show Junior Winner,

Specialty Show Veteran winner, BOS, BOB

On Saturday,  2. 10. 2021

CLUB SHOW OF RHODESIAN RIDGEBACK
with awarded titles

CAJC, CAC, res. CAC, 
Best adult dog/bitch, 
BOJ, BOV, BOS, BOB

http://www.dogoffice.cz/
http://www.specialtiesrr2021.cz/prihlaska-trida-minibaby/


Czech Rhodesian Ridgeback clubs KCHRR & ČKRR

Afternoon competitions will be only on Friday, 1. 10. Registration for
the competitions will be possible only on the day and place of the
exhibition. Check-in will take place within 12 hours.

Best Breeding Group
Best Couple
Best Head - dog
Best Head - bitch
Best Ridge
Best Movement - dog
Best Movement - bitch
Best Stud Dog/progeny 

Only dogs that have been judged at the show may enter these 
competitions. 

Dogs are classified according to the ČMKU show regulations. Classes 
are stated in the application. Dogs must reach the required age for the 
class entry at least on the day of the show.

Baby class - from 4 to 6 months
Puppy class - from 6 to 9 months
Junior class - from 9 to 18 months
Intermediate - from 15 to 24 months
Open class - from 15 months
Working class - from 15 months (with working certificate) 
Winner class - from 15 months 
Honour class - from 15 months Veteran class - from 8 years 

The Honorary class is available for dogs or bitches that have been 
awarded at least one of the titles Interchampion, Champion, Club 
winner, Specialty winner or National winner titles. Dogs/ bitches can be 
presented in this class without any claims of CAC. Dogs / bitches of this 
class are not entered for the BOB competition. 

The working class is only available for dogs and bitches with working
certificate by ČMKJ. This class is available from 15 months according to 
the show regulations by ČMKU. 

Winner class is only available for dogs and bitches that have been 
awarded at least one of the titles Interchampion, Champion, Club 
winner, Specialty winner or National winner titles. Above mentioned
titles had to be awarded in adult classes.

Awarding of the titles cannot be claimed.

Minibaby class - to 4 months, males and females separately.

In each class the placement of the first four dogs are awarded.

CAJC, CAC, res. CAC

Best Minibaby – this title can be awarded to the winner of competition 
between dog and bitch that have been awarded the mark Very 
Promising 1 in the Minibaby class 
Best Baby – this title can be awarded to the winner of competition 
between dog and bitch that have been awarded the mark Very 
Promising 1 in the Baby class
Best Puppy – this title can be awarded to the winner of competition 
between dog and bitch that have been awarded the mark Very 
Promising 1 in the Puppy class
Specialty Show Junior Winner (1. 10. 2021) – this title can be awarded to 
the winner of competition between dog and bitch that have been 
awarded the mark Excellent 1 and the title CAJC in junior class.
Specialty Show Veteran Winner (1. 10. 2021) - this title can be awarded 
to the winner of competition between dog and bitch that have been 
awarded the mark Excellent 1 in the veteran class
Best of the Speciality Show Dog, Bitch (1. 10. 2021) - this title is awarded 
in the competition between the winners of intermediate, open, 
working a winners classes that have been awarded the mark Excellent 1 
and the title CAC 
Best adult Dog, Bitch (2. 10. 2021) –this title is awarded in the 
competition between the winners of intermediate, open, working a 
winners classes that have been awarded the mark Excellent 1 and the 
title CAC 
Best Opposite Sex, BOS – this title is awarded to the dog or bitch chosen 
from junior winners dog/bitch, veteran winners dog/bitch, or Club 
Winners dog/bitch (Specialty Winner dog, bitch) and must be of the 
opposite sex to which the title BOB has been awarded to. 
Best of Breed, BOB – this title is awarded to the dog or bitch chosen in 
the competition of Best Junior, Club winner dog and bitch (Specialty 
Winner dog, bitch) and Best Veteran.

Awarding of the titles cannot be claimed - the judges have the right not 
to award any of the titles. 

Competitions

Classes

Club competitions

Titles



Czech Rhodesian Ridgeback clubs KCHRR & ČKRR

The dog needs to be in good clinical health 

The dog is not required to show official proof of clinical health. 

All the dogs are required to have pet passport, which includes the 
official proof of vaccinations against rabies which is valid 21 days to 1 
year before the show is held and that the dog is resistant to distemper, 
parvovirus and leptospirosis.

The dogs coming from non EU and third counties are obliged to have
pet passport and have to meet the Regulation (EC) No 998/2003 of the
European Parliament and of the Council of 26 May 2003.

• entry confirmation 

• proof of show fee payment

• pedigree (both sides)

• pet passport with official records of vaccinations 

The show is open to dogs and bitches of the Rhodesian Ridgeback 
breed registered in FCI-recognized books. Free running of dogs is not 
allowed in the exhibition grounds. Excluded from the show are bitches 
in heat, bitches in the second half of pregnancy, lactating bitches and 
aggressive dogs.

Co-ownership of the dog must be proven by an entry in the dog's 
pedigree.

Exhibitors are obliged to comply with the provisions of the CMKU 
Exhibition Rules, these regulations and the instructions of the 
exhibition committee, to which they undertake by submitting an 
application. In the event that the exhibition does not take place due to 
force majeure, part of the fees will be used to cover the costs of the 
exhibition, the rest will be returned to the exhibitor. Leading puppies for 
sale at the show is forbidden. 

Organizer can change the judges.

A copy of the pedigree (including all sides), a payment proof, a 
performance certificate copy (for the working class) and a copy of the 
championship certificate (for the winners and off-competition classes) 
must accompany the entry form (also in Dogoffice system online). 
Unless such certificates are enclosed, the entered dog/bitch will be 
classified to the open class. The copies will not be returned. The Show 
Committee may reject an application without the proof of fee payment. 
In case such application is accepted and the dog is entered in the 
catalogue, the exhibitor is obliged to subsequently pay the exhibition 
fee even if he or she does not take part in the exhibition. 

A dog may only be classified in one class. 

Reclassification of dogs after the 3rd deadline is not possible.

Acceptance of a dog to the show will be confirmed by e- mail from 
Dogoffice online system. 

Neither the Show Committee take responsibility for damage caused by 
a dog or an exhibitor in the venue area including the accommodation 
area. Such damage is the sole responsibility of the dog owner or 
exhibitor, respectively. 

Neither the Show Committee nor CKRR/KCHRR take responsibility for a 
dog’s loss or death. Free running of dogs is not allowed. 

In case of show cancellation due to force majeure, part of the fees will 
be used to cover the costs of the show, the rest will be returned to the 
exhibitor. An exhibitor agrees with publication of his/her address in the 
catalogue.

Complaints against judge’s decision are inadmissible. 

Only formal reasons of breaching the Exhibition Regulations or 
instructions may be contested. A complaint has to be filed in written 
form together with a bail of CZK 3000 during the exhibition only. Unless 
the protest is found justified the bail will be forfeited for the benefit of 
the show organizer. 

Complaints will be decided by a committee of two persons according to 
the show regulations of CMKU.

Veterinary provisions

Documents required for the show

Complaints

General provisions
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