Mops klub České republiky, z.s.
pořádá

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU MOPSŮ
při Světové výstavě psů 2021
se zadáváním titulů CAC, CAJC, BOJ, BOV, BOB, BOS,
Vítěz speciální výstavy mladých, Vítěz speciální výstavy veteránů, Vítěz speciální výstavy

v sobotu 2.10. 2021
Brno – Brněnské Výstaviště a Veletrhy
https://www.bvv.cz/veletrhy-brno/planek-vystaviste/ Česká republika)

Rozhodčí: Vitaliy Belskyy (Ukrajina)
Uzávěrka přihlášek: 29.8. 2021
PŘIHLÁŠKY POUZE PŘES DOGOFFICE ČMKU
informace: email: mopsklubcr@gmail.com
Platební údaje:
ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
Název účtu: Mops Klub ČR, číslo účtu: 0725280329/0800
Kód banky: 0800
Variabilní symbol – bude vygenerováno v DO
IBAN: CZ 19 0800 0000 0007 2528 0329
Poplatky:
Člen MKČR

Nečlen MKČR

Jeden pes

1000 Kč / 40 EUR

1200 Kč / 48 EUR

Třída dorostu

300 Kč / 12 EUR

500 Kč / 20 EUR

Třída štěňat

300 Kč / 12 EUR

500 Kč / 20 EUR

Třída veteránů

300 Kč / 12 EUR

500 Kč / 20 EUR

Třída čestná

600 Kč / 24 EUR

800 Kč / 30 EUR

Tištěný katalog

100 Kč / 5 EUR

100 Kč / 5 EUR

Soutěž chovatelských skupin a párů:

Společně s přihláškou

Člen MKČR
300 Kč / 12 EUR

Nečlen MKČR
500 Kč / 20 EUR

Program:
od 8:30 hod.
od 10:00 hod.

přejímka psů
zahájení výstavy a posuzování
po ukončení posuzování v kruzích proběhnou soutěže
předávání cen
zakončení výstavy

Všeobecné ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám plemene MOPS, zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI.
Vystavovaní jedinci se mohou dále výstavy zúčastnit, pokud 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. Volné pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se vylučují háravé feny,
feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem
k odstranění vady v exteriéru psa.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu FCI a ČMKU.
Dále se řídíme Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení exteriéru
psů ČMKU.
V případě, že se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů
výstavy. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno.
Před vstupem do výstavního kruhu bude ověřena identita jedince načtením čipu. Doporučujeme
vystavovatelům, aby si funkčnost čipu předem ověřili. Pes, kterému nebude moci být čip načten,
nebude posouzen.
Odesláním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.
Jednotlivé barevné rázy mopsů se posuzují: béžoví, apricot a stříbrní společně; černí zvlášť.
CAJC – titul může být zadán psům a fenám oceněným známkou výborná 1 ve třídě mladých. Tento
titul se zadává obzvlášť kvalitním jedincům a jeho přiznání není nárokové.
CAC – titul může být zadán psům a fenám oceněným známkou výborná 1 ve třídách mezitřída,
otevřená a vítězů. Tento titul se zadává obzvlášť kvalitním jedincům a jeho přiznání není nárokové.
O další tituly již soutěží všechny barevné rázy dohromady.
Vítěz speciální výstavy – Titul Vítěz speciální výstavy se zadává u psů a fen zvlášť. O titul Vítěz speciální
výstavy pes nastupují všichni psi, kteří získali titul CAC. O titul Vítěz speciální výstavy fena nastupují všechny
feny, které získaly titul CAC.
Vítěz speciální výstavy mladých – Titul Vítěz speciální výstavy mladých může být udělen psovi i feně
výbornému 1, CAJC. O titul Vítěz speciální výstavy mladých pes nastupují všichni psi, kteří získali titul CAJC.
O titul Vítěz speciální výstavy mladých fena nastupují všechny feny, které získaly titul CAJC.
Vítěz speciální výstavy veteránů – Titul Vítěz speciální výstavy veteránů může být udělen psovi i feně
výbornému 1 z třídy veteránů. O titul Vítěz speciální výstavy veteránů pes nastupují všichni psi z třídy veteránů,
kteří získali známku V1. O titul Vítěz speciální výstavy veteránů fena nastupují všechny feny z třídy veteránů,
které získaly známku V1.
Vítěz plemene – Best of breed (BOB) - Do soutěže nastupují Vítěz speciální výstavy mladých pes a fena, Vítěz
speciální výstavy veteránů pes a fena a nejlepší dospělí jedinci
pes a fena (Vítěz speciální výstavy pes a Vítěz speciální výstavy fena). Na klubových a speciálních výstavách
postupuje do soutěže i výborný 1 z třídy čestné.
Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ) - Do soutěže nastupují Vítěz speciální výstavy mladých pes
a Vítěz speciální výstavy mladých fena.
Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV) - Do soutěže nastupují Vítěz speciální výstavy veteránů
pes a Vítěz speciální výstavy veteránů fena.
Nejlepší z opačného pohlaví – Best of Opposite Sex (BOS) - Do soutěže nastupují psi nebo feny, kteří obdrželi
titul Vítěz speciální výstavy mladých, Vítěz speciální výstavy, Vítěz speciální výstavy veteránů. Titul může
obdržet pouze jedinec opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul BOB. Na klubových a speciálních
výstavách postupuje do soutěže i výborný 1 z třídy čestné.
Nejlepší štěně – Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1.
Nejlepší dorost – Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1.
Všichni přihlášeni jedinci obdrží posudkový list a diplom. Pro vítěze jednotlivých tříd jsou připraveny
ceny.

Doklady k účasti na výstavě:
• průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude vydán
• platný očkovací průkaz nebo pas
Veterinární podmínky:
Při přejímce psa bude požadováno:
• Platný očkovací průkaz (pas), v němž je potvrzeno platné očkování proti vzteklině.
• Veterinární podmínky platí i pro vystavovatele z místa konání výstavy a návštěvníky, kteří
mají s sebou psy a nevystavují je!
Pes musí být opatřen funkčním čipem, který bude kontrolován!
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, a to
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny
2 000,- Kč, a to v průběhu výstavy k rukám ředitele výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá
ve prospěch pořadatele výstavy.
Inzerce:
Uzávěrka inzerce je shodná s uzávěrkou přihlášek.
Pro jednotlivce i firmy: 1 strana A5…1.000,- Kč ½ strany……500,- Kč
Rozdělení do tříd:
• štěňat – od 4–6 měsíců
• dorost – od 6–9 měsíců
• mladých – od 9–18 měsíců
• mezitřída – od 15–24 měsíců
• otevřená – od 15 měsíců
• 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.)
• veteránů – od 8 let
• čestná – od 15 měsíců (Je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem
šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského
vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 postupuje
do soutěže o BOB a BOS)
SOUTĚŽE:
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 včetně FCI neuznaných plemen. Tito jedinci nemusí být v majetku
chovatele.
Nejlepší pár psů:
Pes a fena jednoho plemene včetně FCI neuznaných plemen, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v
majetku jednoho majitele.
Přihlásit do soutěží se můžete společně s přihláškou pouze přes DOGOFFICE.
OSTATNÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!
Dodatky v katalogu jsou nepřípustné. Psi, kteří nebudou v katalogu uvedeni, nemohou být na této
výstavě předvedeni a posouzeni. 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. Pořadatel si vyhrazuje právo přeřadit přihlašovaného jedince do jiné
třídy, pokud nesplňuje podmínky třídy, do níž je majitelem přihlašován!
Před vstupem do výstavního kruhu bude ověřena identita jedince načtením čipu. Doporučujeme
vystavovatelům, aby si funkčnost čipu předem ověřili. Pes, který bude mít nečitelný čip, může být
z výstavy vyloučen pro porušení veterinárních podmínek.

Mops klub České republiky, z.s.
holds

A PUG SPECIALTY SHOW
under the 2021 World Dog Show
with awarding CAC, CAJC, BOJ, BOV, BOB, BOS,
Specialty Junior Winner, Specialty Veteran Winner, Specialty Winner titles

on Saturday, 2 October 2021
Brno – Exhibition and Trade Fairs Brno
https://www.bvv.cz/veletrhy-brno/planek-vystaviste/ Czech Republic)

Judge: Vitaliy Belskyy (the Ukraine)
Deadline for Applications: 29 August 2021
APPLICATIONS ONLY THROUGH DOGOFFICE ČMKU
Information: e-mail: mopsklubcr@gmail.com
Payment Details:
ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
Account Name: Mops Klub ČR, account number: 0725280329/0800
Bank Code: 0800
Variable symbol – will be generated in DO
IBAN: CZ 19 0800 0000 0007 2528 0329
Fees:
MKČR Member

MKČR Non-member

One dog

CZK 1,000 / EUR 40

CZK 1,200 / EUR 48

Puppy class

CZK 300 / EUR 12

CZK 500 / EUR 20

Minor puppy class

CZK 300 / EUR 12

CZK 500 / EUR 20

Veteran class

CZK 300 / EUR 12

CZK 500 / EUR 20

Honour class

CZK 600 / EUR 24

CZK 800 / EUR 30

Printed catalogue

CZK 100 / EUR 5

CZK 100 / EUR 5

Competition of Breeding Groups and Couples:

Together with the
application

MKČR Member
CZK 300 / EUR 12

MKČR Non-member
CZK 500 / EUR 20

Programme:
from 8.30 am
from 10.00 am

Acceptance of dogs
Opening of the show and assessment
After completion of the assessment, the competition will take place in rings
Award ceremony
End of the show

General Provisions:
The show is open to male and female dogs of the PUG breed, registered in the stud books recognized by FCI.
The exhibited individuals can also participate in the show if they have reached the required age on the day of the
show for inclusion in the class. The organizer of the show is not responsible for damages caused by the dog or
the exhibitor, or for the death or loss of the dog. Free running of dogs is not allowed. The female dogs in heat,
female dogs in a higher stage of pregnancy, nursing female dogs, and individuals with a surgical or other
veterinary operation to remove a defect in the dog´s exterior are excluded from the show.
Unless otherwise stated in the regulation, the provisions of the FCI and ČMKU show rules apply.
We also follow the ČMKU Rules for the Protection of Animals during public performances or leading dogs for
exterior assessment of dogs.
In the event that the show did not take place for objective reasons, the fees will be used to cover the costs of the
show. Acceptance of the dog to the show will be confirmed.
Before entering the show ring, the identity of the individual will be verified by reading the chip. We recommend
that the exhibitors verify the functionality of the chip in advance. A dog whose chip cannot be read will not be
assessed.
By sending the application, the exhibitor agrees to the publication of his/her address in the catalogue.
Individual colours of pugs are assessed: fawn, apricot and silver together; black separately.
CAJC – The title can be awarded to male and female dogs awarded excellent 1 in the Junior class. This title is
awarded to particularly high-quality individuals and its granting is not demanding.
CAC – The title can be awarded to male and female dogs awarded excellent 1 in the Intermediate class, Open
and Winner class. The title is awarded to particularly high-quality individuals and its granting is not demanding.
All colours are competing for other titles together.
Specialty Winner – The title of the Specialty Winner is awarded separately to male and female dogs. All male
dogs that have obtained the CAC title will compete for the title of the Specialty Winner – male dog. All female
dogs that have obtained the CAC title will compete for the title of the Specialty Winner – female dog.
Specialty Junior Winner – The title of the Specialty Junior Winner can be awarded to a male and female dog
with excellent 1 in CAJC. All male dogs that have obtained the CAJC title will compete for the title of the
Specialty Junior Winner – male dog. All female dogs that have obtained the CAJC title will compete for the title
of the Specialty Junior Winner – female dog.
Specialty Veteran Winner – The title of the Specialty Veteran Winner can be awarded to a male and female
dog with excellent 1 in the Veteran class. All male dogs that have obtained V1 in the Veteran class will compete
for the title of the Specialty Veteran Winner – male dog. All female dogs that have obtained V1 in the Veteran
class will compete for the title of the Specialty Veteran Winner – female dog.
Best of Breed (BOB) – The competition is entered by the winner of the Specialty Junior Winner – male and
female dog, the Specialty Veteran Winner – male and female dog and the best adult
male and female dog (the Specialty Winner – male dog and the Specialty Winner - female dog). At club and
special shows, an excellent 1 from the Honour class also competes.
Best of Juniors (BOJ) – The competition is entered by the winner of the Specialty Junior Winner – male dog
and the Specialty Junior Winner - female dog.
Best of Veterans (BOV) – The winner of the Specialty Veteran Winner – male dog and the Specialty Veteran
Winner – female dog enter the competition.
Best of Opposite Sex (BOS) – The competition is entered by male or female dogs that have obtained the title of
the winner of the Specialty Junior Winner, the winner of the Specialty Winner, the winner of the Specialty
Veteran Winner. Only an individual of the opposite sex than an individual that received the BOB title can obtain
the title. At club and special shows, an excellent 1 from the Honour class also competes.
Best Minor Puppy – The competition is entered by male and female dogs from the Minor Puppy class awarded
Very Promising 1.
Best Puppy – The competition is entered by male and female dogs from the Puppy class awarded Very
Promising 1.

All registered individuals will receive an assessment sheet and a diploma. Prizes are prepared for the
winners of the individual classes.
Documents for participation in the show:
• Proof of the dog´s pedigree or confirmation of the stud book that it will be issued.
• A valid vaccination card or passport.
Veterinary conditions:
Upon acceptance of the dog, the following will be required:
• A valid vaccination card (passport) confirming a valid rabies vaccination.
• Veterinary conditions also apply to exhibitors from the venue of the show and visitors who
have dogs with them and do not show them.
The dog must be provided with a functional chip that will be checked!
Protests:
A protest against the judge´s decision is not allowed. It is possible to protest only for formal reasons of violation
of the show rules and propositions. The protest must be submitted in writing, together with the deposit of 2 000
CZK to the director of the show during the show. If the protest is not accepted, the deposit will be forfeited in
favour of the organizer of the show.
Advertising:
The deadline for advertising is the same as the deadline for applications.
For individuals and companies: 1 A5 page … CZK 1,000, ½ page …… CZK 500
Overview of the show classes:
• Minor Puppy – 4 - 6 months
• Puppy – 6 - 9 months
• Junior – 9 - 18 months
• Intermediate class – 15 - 24 months
• Open – from the age of 15 months
• Winners – from the age of 15 months (Available for dogs with a recognized International or National
Champion title, National Winner title, Club Winner title, Specialty winner title, European Winner title, World
Winner title. These titles must be obtained in adult competition.)
• Veterans – from the age of 8 years
• Honour – from the age of 15 months (Available for dogs with a recognized International or National
Champion title, National Winner title, Club Winner title, Special Show Winner title, European Winner title,
World Winner title, without entitlement to CAC. Mark and order are entered. Excellent 1 competes in the BOB
and BOS competition.)
COMPETITIONS:
Best Breeding Group:
The breeder can enter a minimum of three and a maximum of five individuals of one breed coming from his/her
own breeding from different connections (min. from two different fathers or mothers) and were assessed at the
show, including FCI unrecognized breeds. These individuals do not have to be owned by the breeder.
Best Couple of Dogs:
Male and female of one breed, including FCI unrecognized breeds, which were assessed at the show and are in
property of one owner.
You can enter the competitions together with the application only through DOGOFFICE.
OTHER IMPORTANT NOTICES!
Amendments to the catalogue are not permitted. Dogs that will not be listed in the catalogue cannot be
shown and assessed at the show. The catalogue will be available in a free online version and will be published in
the morning on the day of the show. The catalogue in printed form will be charged with the amount of 100
CZK/pc and it will be possible to order it during registration. The organizer reserves the right to reclassify the
registered individual to another class, if it does not meet the conditions of the class to which it is registered by
the owner!

Before entering the show ring, the identity of the individual will be verified by reading the chip. We recommend
that the exhibitors verify the functionality of the chip in advance. A dog that has an unreadable chip can be
excluded from the show for violating the veterinary conditions.

