Rottweiler klub České republiky a ZKO Svatoslav
Vás srdečně zvou na

Klubovou výstavu rottweilerů
se zadáváním titulů CAJC, CAC, BOB, BOS, BOJ, BOV,
Klubový vítěz 2021 a Klubový vítěz mladých 2021,
která se bude konat v areálu Unidog centrum Bochovice
GPS 49.31926329510208, 15.896286061332827
https://bit.ly/2WsPCIc

dne 9.10.2021

Rozhodčí: Erika Stepanauskiene LT

Program:
07.30 – 08:45 přejímka psů
09.00 – 14.00 zahájení výstavy, posuzování v kruhu
14.00 – 14.30 soutěže
Výstavní třídy:
štěňat 4 - 6 měsíců
dorost 6 - 9 měsíců
mladých 9 - 18 měsíců
mezitřída 15 - 24 měsíců
otevřená od 15 měsíců
pracovní od 15 měsíců
Přístupná pro psy s přiděleným certifikátem pro pracovní třídu. Nutno doložit fotokopii předepsaného certifikátu.

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. Nutno doložit fotokopii udělení titulu.

veteránů od 8 let
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě)
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného
jedince s uvedením majitelů a spolumajitelů. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy
vítězů nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je
pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Soutěže:
Nejlepší pár psů
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

Nejlepší chovatelská skupina
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z
vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě
posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

Soutěž o nejlepšího plemeníka
Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5-ti potomky, kteří byli na výstavě
posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v
normální konkurenci ani nemusí být přítomen.

Třída:
ŠTĚŇAT
DOROST
MLADÝCH
MEZITŘÍDA
OTEVŘENÁ
PRACOVNÍ
VÍTĚZŮ
VETERÁNŮ
Soutěže

(možno platit i na
místě do 9:00 hod)

První uzávěrka 20.9.2021
Nečlen
250 Kč
250 Kč
750 Kč
750 Kč
750 Kč
750 Kč
750 Kč

Druhá uzávěrka 30.9.2021

zahraniční Člen RKČR Nečlen
10€
190 Kč
350 Kč
10€
190 Kč
350 Kč
40€
540 Kč
950 Kč
40€
540 Kč
950 Kč
40€
540 Kč
950 Kč
40€
540 Kč
950 Kč
40€
540 Kč
950 Kč
Zdarma

Zahraniční Člen RKČR
15€
260 Kč
15€
260 Kč
50€
680 Kč
50€
680 Kč
50€
680 Kč
50€
680 Kč
50€
680 Kč

300 Kč pro obě uzávěrky

Výše uvedený poplatek je splatný k datu uzávěrky. Instrukce k platbě získáte během procesu
přihlašování v DogOffice https://dogoffice.cz/, kam bude třeba nahrát kopii rodokmenu a
doklady opravňující vystavovat ve třídách pracovní a vítězů.
Veškeré informace o výstavě podá:
Jiří Pohořelický na tel.: +420 605 144 446 nebo na e-mailu: jiri3@pohorelicky.cz
Unidog centrum Bochovice nabízí ubytování přímo v areálu výstavy – více info na:
cejkajiri@volny.cz
Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení
výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně pouze
v průběhu výstavy a současně se složením jistiny ve výši 1500,- Kč. Nebude-li protest uznán,
propadá jistina ve prospěch pořadatele výstavy.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je uspořádána dle výstavního řádu ČMKU. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi
agresivní a nezvládnutelní, nemocní a feny v druhé polovině březosti nebo kojící, dále
jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa.
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima, dle zákona na ochranu zvířat proti
týrání č. 246/1992 Sb. a na znění Zákona č. 77/2004 Sb.
Psi neuvedeni v katalogu nebudou připuštěni k vlastnímu posouzení v kruzích, ani k soutěži
chovatelských skupin. Vystavovatel zodpovídá za škody způsobené psem. Volné pobíhání
psů v areálu je zakázáno.
Pořadatel neručí za případné onemocnění, úhyn nebo ztrátu psa.

V případě nekonání výstavy z objektivních důvodů, budou poplatky použity k úhradě
nákladů na její přípravu.

Doklady k účasti na výstavě:
Průkaz původu psa
Očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata
Vstupní list – lze vytisknout z DogOffice
Veterinární podmínky
• Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva, jedinci narození po 3. 7. 2011 musí
být označeni mikročipem.
• 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.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních dat:
Vystavovatel bere na vědomí, že pořadatel výstavy, pro řádný průběh výstavy, musí
zpracovat jeho osobní data způsobem obvyklým a souhlasí s tím, což stvrzuje podáním
přihlášky na výstavu přes DogOffice. Pořadatel výstavy je povinen s těmito údaji zacházet v
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Archivace a skartace těchto údajů probíhá v
souladu s řády ČMKU

