
Českomoravská kynologická unie

Tibetan Terrier Club České republiky, z.s.
a ZKO Újezd nad Lesy

Vás zvou na

KLUBOVOU VÝSTAVU
Memoriál Al-Erak 2020

se zadáváním titulů CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB a BOS apod.
pro plemeno tibetský teriér
(bez zadávání titulu Klubový vítěz)

konanou v neděli 19. září 2021

v Praze – areál Rychety, Uhříněves 
K Dálnici 1138/57a, 104 00 Praha 10 - Uhříněves 

GPS: 50°01'35.7"N 14°35'32.9"E

Uzávěrky přihlášek: 1. uzávěrka – 31. 7., 2. uzávěrka – 22. 8.

Rozhodčí: Miroslav Václavík

Program: 8.30 – 9.30 přejímka psů
9.45 zahájení výstavy
10.00 posuzování psů

Přihlášky a informace: 
Martina Pokorná
tel. 724 834 158, e-mail: vystava-zko@seznam.cz
přihlásit se je možno i přes Dogoffice.cz

Výstavní třídy:
Štěňat 4 – 6 měsíců
Dorost 6 – 9 měsíců
Mladých 9 – 18 měsíců
Mezitřída 15 – 24 měsíců
Otevřená od 15 měsíců
Vítězů od 15 měsíců. Přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním

titulem šampiona, Šampiona krásy vydaného ČMKU, 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
Čestná od 15 měsíců. Přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním

titulem šampiona, Šampiona krásy vydaného ČMKU, či titulem Klubový
vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, Evropský a Světový
vítěz (nutno doložit fotokopii udělení titulu), bez nároku na CAC. Nemůže
se účastnit soutěže o BOB a BOS

Mimo od 15 měsíců. V této třídě je možné vystavit ostříhané psy 
konkurenci (třída bez nároku na klasifikaci a pořadí)

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy!

Výstavní soutěže: 
Nejlepší pár psů - soutěží vždy fena a pes stejného plemene v majetku jednoho majitele

nebo spolumajitelů, kteří byli na výstavě posouzeni.
Chovatelská skupina - soutěží skupiny nejméně 3 a maximálně 5 jedinců stejného

plemene, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců
nebo matek, a kteří byli na výstavě posouzeni.

Skupina po rodiči - soutěží skupiny nejméně 3 potomků z první generace po stejné matce
nebo otci, a kteří byli na výstavě posouzeni. Účast rodiče je vítaná,
nemusí být na výstavě posouzen.

Tituly: 

Tituly zadávané ve výstavním kruhu: 

CAJC, CAC-ČR, Res. CAC-ČR, Vítěz plemene FCI (BOB), Nejlepší z opačného

pohlaví (BOS), Nejlepší mladý plemene (BOJ),  Nejlepší veterán plemene 

(BOV)

mailto:vystava-zko@seznam.cz


Tituly zadávané v rámci soutěží:

Nejlepší štěně soutěží pes a fena, kteří získali ocenění velmi nadějný 1 ve třídě 
štěňat

Nejlepší dorost soutěží pes a fena, kteří získali ocenění velmi nadějný 1 ve třídě 
dorostu

Vítěz memoriálu 
Al-Erak 2020 - pes

soutěží psi z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy 
otevřené, vítězů a výborný 1 ze třídy čestné a veteránů

Vítěz memoriálu 
Al-Erak 2020 - fena

soutěží feny z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy 
otevřené, vítězů a výborný 1 ze třídy čestné a veteránů

Udělení titulu není nárokové.

Výstavní poplatky:
Za prvního psa (včetně katalogu) 450,-/500 Kč*
Za další psy (bez katalogu, stejné jméno majitele jako u 1. psa) 400,-/450 Kč*
Třída štěňat, dorostu, čestná, mimo konkurenci, veteránů 200,-/300 Kč*
Soutěže 200,- Kč
Inzerce v katalogu (strana A5) 300,- Kč

* 2. uzávěrka

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:   243752186/0300.
Variabilní symbol: telefonní číslo, nebo automaticky vygenerované heslo z portálu

Dogoffice.cz
Adresa majitele účtu: ZKO Újezd nad Lesy

Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele nelze považovat za prvního psa, který
je přihlášen do třídy štěňat, dorostu, čestná, mimo konkurenci nebo veteránů. Vždy je nutno
přiložit k přihlášce doklad o zaplacení poplatku. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška
přijata. Platby zahraničních vystavovatelů možné na místě, bankovní poplatky hradí
vystavovatel. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení výstavního
poplatku.   

Veterinární předpisy:
1. Psi musí být klinicky zdraví. 
2. Majitel psů pocházejících z ČR musí mít u sebe platný očkovací průkaz nebo pas pro

malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského parlamentu a Rady. Tyto předpisy se vztahují jak na
vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků doprovodných akcí.

3. Z výstavy jsou vyloučeni psi nemocní, podezřelí z nemoci, feny háravé, kojící a ve
druhé polovině březosti, agresivní jedinci a jedinci s chirurgickými zákroky k odstranění
vady exteriéru psa. 

4. Jedinci s kupírovanýma ušima nebudou vpuštěni do areálu výstavy (viz zákon na
ochranu zvířat proti týrání).

Pokyny pro vyplňování přihlášek:
Ke každé přihlášce je nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu původu .
Přihlášku je nutné vyplnit čitelně. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel
odpovědnost. K přihlášce do třídy vítězů a čestné musí být doloženo udělení titulu – pokud
budou tyto doklady chybět, bude pes zařazen do třídy otevřené. K přihlášce je nutno
přiložit doklad o zaplacení. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů
po uzávěrce není možné. Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit
ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů
výstavy.

Všeobecná ustanovení: 
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den
posuzování stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za
škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za ztrátu nebo úhyn psa. Volné pobíhání
psů není povoleno. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění
jejich strukturu, barvu nebo tvar a vyvazování psa na trimovacím stole na delší dobu než je
nezbytné pro úpravu. Je povoleno pouze česání a kartáčování. V případě, že by se výstava
z objektivních příčin nekonala, budou výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
Vodění štěňat a jejich prodej je na výstavě zakázán. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním
svého jména a adresy v katalogu výstavy. Vystavovatel se zavazuje uhradit výstavní
poplatek i v případě, že se výstavy z jakýchkoliv důvodů nezúčastní. 

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího 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 900,- Kč. Nebude–li protest uznán,
propadá jistina ve prospěch pořadatele výstavy.

Doklady k účasti na výstavě:
Průkaz původu psa 
Očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata
Vstupní list – bude zaslán e-mailem 7 dnů před výstavou

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 podpisem
a podáním přihlášky na výstavu. 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 a TTC.

Přihlášky, kopie průkazu původu a doklady o zaplacení zasílejte na adresu:

Martina Pokorná, Nuselská 497/67, Praha 4, PSČ 140 00


