
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 

BORDER TERIERŮ 

se zadáním titulů CAJC, CAC, r. CAC, CCJ, CC, CCV, 

BOJ, BOV, BOB a BOS a Vítěz speciální výstavy 

mladých, Vítěz speciální výstavy, Vítěz speciální výstava 

veterán 

neděle 13.6.2021  

areál AUTOKEMP RUSALKA, Hněvkovice,  

375 01 Týn nad Vltavou 

 

Program:  

8,00 – 9,00  Přejímka psů  

9,00 – 13,00  Posuzování v kruhu  

14,00 –  Závěrečné soutěže  
 

Přihlášky zasílejte na: www.dogoffice.cz nebo adresu: 

Zdeněk Řádek, ul. Jarošovice 284, 375 01 Týn nad Vltavou, 

 tel.: +420777585809 

 

Uzávěrka přihlášek:  

1. uzávěrka   21.5.2021 2. uzávěrka:  31.5.2021 

 

Tituly:  

Nejlepší štěně pes Dne BRT 2021, Nejlepší štěně fena Dne BRT 

2021, Nejlepší dorost pes Dne BRT 2021, Nejlepší dorost fena Dne 

BRT 2021, Nejlepší mladý pes Dne BRT 2021, Nejlepší mladá fena 

Dne BRT 2021, Nejlepší veterán pes Dne BRT 2021, Nejlepší 

veterán fena Dne BRT 2021, Vítěz speciální výstavy pes, Vítěz 

speciální výstavy fena, Nejlepší mladý jedinec BOJ, Nejlepší veterán 

plemene BOV, BOB, BOS. 

 

Čekatelství: 

CAJC, CAC, res. CAC, CCJ, CC, CCV 

 

Soutěže:  

Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší pár, Soutěž potomstva (otec 

nebo matka nejméně s pěti potomky – synové nebo dcery, kteří byli 

http://www.dogoffice.cz/


na výstavě posouzeni, Dítě a pes – pro děti 3-9 let, Junior Handling 

9-17 let, (soutěže lze přihlašovat přímo na výstavě před ukončením 

posuzování).  

 

Třídy:  

Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na 

přihlášce). Pro zařazení do třídy pracovní je nutno k přihlášce připojit 

fotokopii certifikátu opravňujícího k zařazení do této třídy (certifikát 

pro psy loveckých plemen vydává ČMKJ, Lešanská 1176/2, 141 00 

Praha 4). Pro zařazení do třídy vítězů nebo čestné je nutno 

k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do 

této třídy (mezinárodní a národní šampión, národní vítěz, klubový 

vítěz, vítěz speciální výstavy, evropský vítěz, světový vítěz). Tituly 

musí být získány v konkurenci dospělých. Pro zařazení do třídy je 

rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být 

splněny v den podání přihlášky. Pro každého psa je nutno vyplnit 

samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce přiložte fotokopii obou 

stran průkazu původu – platí pro všechny jedince přihlášené na 

výstavu. Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata. 

Vystavovaní jedinci mohou být přihlašováni pouze do jedné z 

uvedených tříd.  

 

Veterinární podmínky:  

1 Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo 

pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění 

platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a 

třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.  

2 Psi musí být klinicky zdraví.  

 

Protesty:  

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) 

není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů (porušení 

výstavních předpisů a propozic). Protest musí být podán písemně, 

pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši 

1200 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch 

pořadatele.  



Výstavní poplatky:  

 1. uzávěrka:  2. uzávěrka:  

 21.5.2021 31.5.2021  
za 1. psa vč. katalogu  600 Kč  700 Kč 

za dalšího psa  450 Kč  550 Kč 

čestná                                            300 Kč  300 Kč 

štěně, dorost a veterán                  100 Kč                      100 Kč      

mimo konkurenci 100 Kč  100 Kč 

chovatelská skupina,  200 Kč 200 Kč 

nejlepší pár,  200 Kč 200 Kč 

soutěž potomstva  200 Kč  200 Kč 

dítě a pes, Junior handling  zdarma  zdarma  

Poplatek uhraďte na účet: Zdeněk Řádek, ul. Jarošovice 284, 37501 

Týn nad Vltavou Komerční banka, a.s.,  

č. účtu 115-1750850287/0100 složenkou typu „A“ nebo bankovním 

převodem; doklad o provedené platbě přiložte k přihlášce. Bez 

dokladu o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata.  

Zahraniční vystavovatelé mohou zaplatit výstavní poplatky přímo 

na místě!  
 

V případě nekonání výstavy z důvodu vyšší moci budou výstavní 

poplatky vráceny v plné výši. 

Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem k vrácení 

výstavního poplatku. Za prvního psa nelze považovat psa z třídy 

štěňat, dorostu, veteránů, mimo konkurenci a čestné.  
 

Všeobecná ustanovení:  

Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, za 

úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu 

výstavy. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel. Z účasti na 

výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (pokud 

není vina na straně pořadatele výstavy), psi nemocní, podezřelí 

z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící 

a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo 

vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům.  

Přijetí psa na výstavu bude písemně nebo e-mailem potvrzeno 

vstupním listem. Prodej štěňat je na výstavě zakázán. Za nesprávně 

vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Vystavovatel 

(majitel) souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu, pokud na 

přihlášce neuvede jinak. 



Doklady nutné k účasti na výstavě:  

Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pet pas.  

 

Rozhodčí: budou doplněn 
Hlavní rozhodčí:  Vladimíra Tichá  

Změna rozhodčího vyhrazena.  

 

Ubytování je možno objednat na: 

http://www.kemprusalka.cz, http://www.elbh.cz/hotel,  
http://www.plzenka-tyn.cz, http://www.zameckarestaurace.info/, 

http://www.vorar.cz/, 
nebo v rekreačním středisku SOŠ a SOU Hněvkovice 1,  

375 01 Týn nad Vltavou, tel.: 385  778 111, fax: 385 778 134,  

e-mail: info@isshnevkovice.cz, http://www.isshnevkovice.cz 

 

Ubytování – zajišťuje si každý účastník sám, je nutné zajistit včas, 

nejlépe začátkem roku 2021.  
 
 
Okolí: 

0,5 km od domova mládeže je přehrada Hněvkovice 

4 km - Týn nad Vltavou - nákupní střed., možnost vyjížďky lodí po Vltavě, 

otáčivé hlediště 

20 km - Hluboká nad Vltavou - zámek, ZOO, koupaliště s tobogánem 

 

 

Cesta na výstaviště bude značena!  
 

http://www.kemprusalka.cz/
http://www.elbh.cz/hotel
http://www.plzenka-tyn.cz/
http://www.zameckarestaurace.info/
mailto:hnevkovice@volny.cz
http://www.volny.cz/hnevkovice

