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Přihlášení je možné výhradně on-line prostřednictvím systému  www.dogoffice.cz .  
Přijaté přihlášky budou potvrzené vstupním listem. Při registraci je potřeba mít nejdříve zřízen účet v systému, následně si 
založíte v části MOJI PSI, vašeho psa, přidáte přes DOKUMENTY, přiložíte kopii průkazu původu, včetně části, kde je viditelně 
zapsán majitel. V této části také můžete přidat certifikáty nebo šampionáty, pokud budete hlásit do třídy šampionů. V případě 
nedoložení certifikátů pro třídu vítězů, bude pes automaticky, bez upozornění, přeřazen do třídy otevřené.  
 

uzávěrka přihlášek            -           I.  1. 9. 2021         II. 12. 9. 2021 

 

 
PROGRAM:         od 8.30   Přejímka psů 

  10.00 – 14.00 Posuzování včetně soutěží 
 
DELEGOVANÝ ROZHODČÍ 
Janusz Opara – PL      (změna vyhrazena) 
 
ZADÁVANÉ TITULY 
CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR, BOJ, BOV, Vítěz/ka mladých speciální výstavy při WDS, Vítěz/ka speciální výstavy při WDS, Vítěz/ka 
veteránů speciální výstavy při WDS, BOB a BOS 
- udělení titulů nelze nárokovat 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná psům a fenám plemene tibetský španěl, zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli 
v den výstavní stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za 
úhyn nebo ztrátu psa. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění 
osob. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky, ale důvody nesmí být v rozporu s platnými řády ČMKU a 
musí být vystavovateli sděleny. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně 
uvedeni v katalogu vinou pořadatele, a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru); psi nemocní a z nemoci 
podezřelí, psi po úraze, feny v druhé polovině březosti, kojící a háravé feny; psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat; psi 
nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům; psi s kupírovanýma ušima. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí  ustanovení 
výstavního řádu ČMKU, Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení exteriérů psů Českomoravské kynologické 
unie. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy (po vyúčtování nákladů 
adekvátní část vrácena vystavovatelům). Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Vodění 
štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán (vstup mají štěňata, která jsou řádně přihlášena na výstavu). Je zakázáno upravovat psa v areálu 
výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa 
na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti 
na výstavě. 
Upozorňujeme vystavovatele, že na výstavě bude prováděna namátková kontrola identity psů. Doporučujeme vystavovatelům, aby si 
zkontrolovali čitelnost tetování, nebo čipu předem. Vystavovatel je povinen na požádání předložit průkaz původu ke kontrole tetovacího čísla, 
nebo čipu. 
 

mailto:jednatel@kchts.cz
http://www.kchts.cz/


VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou  
vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. 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 
všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému 
napadání nebo případnému poranění osob. 
 
TŘÍDY 
Rozdělení tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU. 
Přeřazování psů ze třídy do třídy (jako nový požadavek) po uzávěrce přihlášek je nepřípustné! 
Pro zařazení psa/feny do třídy vítězů nebo čestné je třeba s přihláškou psa doložit kopii dokladu získaného titulu (tj. titulu Národní vítěz, Klubový 
vítěz, Vítěz speciální výstavy, národní nebo mezinárodní šampión, Světový vítěz nebo Evropský vítěz). V opačném případě bude pes/fena 
automaticky přeřazen/a do třídy otevřené. 
 
SOUTĚŽE: 
Nejlepší pár psů pro psa a fenu, kteří byli na výstavě posouzeni, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů uvedených v průkazu původu. 
Chovatelská skupina  pro nejméně 3 maximálně 5 jedinců, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na 
výstavě posouzeni. 
 
 
VÝSTAVNÍ POPLATKY: 

Výstavní poplatky 

Čeští vystavovatelé 
(pouze platby v Kč) 

Zahraniční vystavovatelé 
(platby v €) 

do 1.9.2021 2.-12.9.2021 do 1.9.2021 2.-12.9.2021 
za každého psa (TM, MT, TO, TVít) 800 Kč 1 000 Kč 32 € 40 € 
třída štěňat, dorostu, veteránů, 
čestná 

400 Kč 500 Kč 16 € 20 € 

soutěže 100 Kč 200 Kč 5€ 10 € 
Přeřazení/úprava přihlášky 100 Kč 100 Kč 5 € 5 € 
 
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

ČSOB a.s., Poštovní spořitelna, majitel účtu: Klub chovatelů tibetských španělů        -       číslo účtu: 256 816 126 / 0300 
 
 

!!!  Variabilní symbol vám bude vygenerován systémem DogOffice, 
pro specifický symbol použijte Vaše telefonní číslo  !!! 

 
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: 

- průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán (třída štěňat, dorostu) 
- očkovací průkaz psa nebo jeho pas s platným očkováním proti vzteklině 
- vstupní list 

 
Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů a propozic. Musí být podán písemně, současně se složením jistiny 
800 Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 
 
Informovaný souhlas se zpracováním osobních dat: vystavovatel bere na vědomí, že pořadatel výstavy, pro řádný průběh výstavy, musí zpracovat 
jeho osobní data obvyklým způsobem a souhlasí s tím. Pořadatel výstavy je povinen s těmito daty 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 volném pohybu těchto 
údajů. Archivace a skartace těchto údajů probíhá v souladu s řády a předpisy ČMKU a ČKS. 
 

 
Výstava se bude řídit momentálními platnými hygienickými předpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLUB  CHOVATELŮ  TIBETSKÝCH  ŠPANĚLŮ, z.s.     –      member of  ČMKU 

 

 

TIBETAN SPANIEL 
SPECIAL DOG SHOW 

AT THE WDS 
2. 1o. 2o21 

BVV FAIR TRADE,  BRNO 
 

 
 

 

Klub chovatelů tibetských španělů, z.s., info: Lenka Šmejkalová, e-mail: jednatel@kchts.cz,  http://www.kchts.cz/ 
 

Deadlines:   I. 1. 9. 2021  II. 12. 9. 2021 
 
Delegated Judge: Mr. Janusz Opara (Poland) 
- judge is subject to change 
 

Programme: 
8:30 – 10:00   Admission of dogs 
10:00 – 14:00 Judging in the ring including competitions 

 

Classes: 
Minor Puppy from 4 – 6 months 
Puppy  from 6 – 9 months 
Young class  from 9 – 18 months 
Intermediate class from 15 – 24 months 
Open class  from 15 months 
Winner class from 15 months, for dogs which have confirmed title International Champion, National 

Champion, European Winner or World Winner  
Veteran class from 8 years 
Honor class from 15 months, for dogs which have confirmed title International Champion, National 

Champion, European Winner or World Winner. Without CAC in this class. With the 
qualification „Excellent 1“ the dog continues to BOB and BOS competition. 

 

Titles: 
CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR, BOJ, BOV, Young Winner of Special Show at the WDS, Winner of 
Special Show at the WDS, Veteran Winner of Special Show at the WDS. 
Awarding of this titles can not be claimed. 
 
Competitions: 
Best couple – male and female with the same owner, judged at the show 
Best breeding group – min. 3 and max. 5 individuals of the tibetan spaniel, having at least two different fathers or 
mothers, judged at the show. 
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General Provisions: 
- The show is organized in accordance with the provisions of the valid CMKU Show Rules. Only dogs registered in 

FCI recognized stud books can take part at the dog show. Certain dog must reach the required age for entering 
the desired class latest on the day of the show. 

- In case of failure to provide certificates for the Winner or Honor class, the dog will be automatically, without 
notice, transferred to the open class. 
 

 
- The exhibitors are obliged do follow FCI and CMKU Show regulations, the propositions and the instructions of 

the Show Committee, to which they bind themselves by submitting the entry form. The exhibitors are obliged to 
maintain the exhibition area clean. 

- The organizer is not responsible for damages caused by the dog or dog – the owner is responsible for all these 
damages. 

- The exhibitor agrees with the publication of his name and address in the exhibition catalog, also with publication 
of results and photos of dog on the club´s website. 

- Sick dogs, dogs after injury, bitches in the second half of pregnancy, hot bitches, biting dogs and aggressive 
towards other dogs or people, are excluded from participating in the show. 

- It is forbidden to modify the dog´s coat, skin or nose with anything that changes their structure, color or shape. 
It is forbidden to modify the dog in the exhibition grounds with the help of any substances or aids. Only cutting, 
trimming, combing and brushing are allowed. It is also forbidden to tie a dog to the show. Violation of this 
provision may result in immediate expulsion from the dog show. 

- It is forbidden to bring puppies for sale to the show. 
- In case that the show does not take place for objective reasons, the fees would be used for covering the show 

preparation expenses. 
- The organizer does not overtake any responsibility for undelivered entry forms. 
- The organizer has the right not to accept the dog for the show without providing any mason. 
- The exhibitor is responsible for the protection and well-being of the dog at the show. It is forbidden to expose 

dogs to situations where there is discomfort and health complications, such as leaving the dog in the car at 
external temperatures in summer or winter, or cruel treatment of the dog. Violation of this prohibition will lead 
to the exclusion of the dog, owner and exhibitor from the show. 

 
Protest: 
- Protest against the judge´s decision is not allowed. It is possible to protest only for formal reasons of violation of 

shown rules and propositions. 
- The protest must be submitted in writing, together with the deposit of CZK 800 and only during the dog show. 
- If the protest is not accepted, the principal will be forfeited in favor of the exhibition organizer. 
 

Veterinary Conditions: 
- All animals involved must be clinically healthy. 
- Dogs must be equipped with a small animal passport or vaccination card stating that the dog is immune to 

rabies. 
- Dogs originating from EU Member States and third countries must be accompanied by a valid small animal 

passport and must comply with the conditions laid down in Regulation 998/2003 of the European Parliament 
and of the Council of 26 May 2003. 

- From 1 January 2020, a vaccination of a dog against rabies is valid only if the dog is marked with a microchip. 
 

Atention: 
- The organizer does not overtake any responsibility of incorrectly filled entry form. 
- The Entry form will become void if the fee payment is not made until the date of second closure deadline. 
- The dog can be registered only in one class. After final deadline the class cannot be changed. 
- Non-participation in the show does not entitle to a refund of the fee. The entrance will be confirmed by 

Entrance List approximately 1 week before the show. 
 



Documents for participation in the show: 
- Dog Pedigree 
- Pet Passport or veterinary certificate with valid vaccination against rabies 
- Entrance List 
 

 
Show fees 

I. deadline 

1. 9. 2021 

II. deadline 
12. 9. 2021 

One dog – young class, intermediate, 
open, winners 

32 € 40 € 

Minor puppy, puppy, veteran, honor 
class 

16 € 20 € 

Competitions 5€ 10 € 

Changes in classes, modification of 
the application form 

5 € 5 € 

 
Please make the payment only after the dog has registered. You will receive a variable symbol in 
the confirmation e-mail. The variable symbol must be written in the payment note. Message: 
Name of owner. Payment is possible only by bank transfer. 
 
 
 
Name of the bank:   ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna 
Name and address of account: Klub chovatelů tibetských španělů 
     Petra Bezruče 923/29 
     182 00  Praha 8 Kobylisy 
     Czech Republic 
IBAN:     CZ43 0300 0000 0002 5681 6126 
SWIFT/BIC:    CEKOCZPP 
 
 
Only on-line entry are possible (www.dogoffice.cz). 
 
 
 

 

 


