
   

 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PLEMENE SHIH-TZU při Světové výstavě psů 2021 

Pořadatel: Shih-tzu Klub ČR 

Brno – BVV (Brno Exhibition Center) 

2. 10. 2021 

Delegovaný rozhodčí / Delegated Judge: pan Torsten Lemmer (BG) 
(změna rozhodčího vyhrazena / judge si subject to change) 

Uzávěrky / deadlines: 

I.   15. 7. 2021 II.  15. 8. 2021 III. 31. 8. 2021 
 

 
Program výstavy: 

08:00-09:30 hod Přejímka psů / Admission of the dogs 

09:45 hod Zahájení výstavy / Opening the show 

Od 10:00 hod Posuzování psů / Judging in the ring 

 

PŘIHLÁŠENÍ NA VÝSTAVU JE MOŽNÉ POUZE ONLINE PŘES REZERVAČNÍ SYSTÉM DOGOFFICE  

ONLINE ENTRY ONLY: 

 www.dogoffice.cz 

 

PLATBY – čeští vystavovatelé – POUZE V Kč (pro psy s českým zápisovým číslem) 
platbu proveďte až po přihlášení psa 

Číslo účtu (CZK): 1035310804/6100 

Adresa majitele účtu: Shih-tzu Klub ČR z.s., Nový Svět 191/6, 11800 Praha 1 
Variabilní symbol: Číslo přihlášky  - uvedeno v potvrzujícím emailu 

 I. uzávěrka   
do 15. 7. 2021 

II. uzávěrka 
do 15. 8. 2021 

III. uzávěrka 
do 31.8.2021 

1. pes - třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů 
Kč 850 Kč 1.050 Kč 1.250 

Každý  další pes - třída mladých, mezitřída, 
otevřená, vítězů 

Kč 800 Kč 1000 Kč 1.200 

Třída štěňat, dorostu, veteránů, čestná*  Kč 500 Kč 650 Kč 800 

Úprava přihlášky, přeřazení  Kč 100 

* při přihlášení více psů nemůže být považován za 1. psa 

  

http://www.dogoffice.cz/


PAYMENTS for foreign exhibitors - EUR ONLY (dogs are not registered in CZ) 
 
Please make the payment only after the dog has registered. You will receive a Variable symbol in the confirmation email 
The variable symbol must be written in the payment note 
 
Payment is possible only by bank transfer.  
Account  Name: Shih-Tzu Klub CR z.s. 
IBAN: CZ5261000000001035310783 

SWIFT/BIC:  EQBKCZPP  
Equa bank a.s. Karolinska 661/4, Praha 8, 18600 

 I. deadline   
15. 7. 2021 

II. deadline 
15 .8.2021 

III. deadline 
31. 8.2021 

1
st

 dog - class young, intermediate, open, 
winners 

EUR 40 EUR 48 EUR 58  

Every other dog – class young, intermediate, 
open, winners 

EUR 38 EUR 46 EUR 56 

Class – Minor puppy, puppy, veteran, honor*  EUR 28 EUR 32  EUR 38  

Changes in classes, modification of the 
aplication form 

EUR 10 

* cannot be accepted as the first dog 

 

VÝSTAVNÍ TŘÍDY / SHOW CLASSES 
Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě) 

Třída štěňat / Minor Puppy od 4-6 měsíců /from 4-6 months 

Třída dorostu / Puppy od 6-9 měsíců /from 6-9 months 

Třída mladých / Young class od 9-18 měsíců / from 9-18 months 

Mezitřída / Intermediate class od 15-24 měsíců / from 15-24 months 

Třída otevřená / Open class od 15 měsíců / from 15 months 

Třída vítězů / Winner class 
od 15 měsíců / from 15 months  
(s uznaným titulem Intl.CH, NCH, Národní a Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský a Světový 
vítěz / with Intl. CH or National CH title, European Winner or World Winner title) 

Třída veteránů /Veterans od 8 let / from 8 years 

Třída čestná / Honor class 

od 15 měsíců / from 15 months  
(s uznaným titulem Intl.CH, NCH, Národní a Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský a Světový 
vítěz, bez nároku na CAC/ with Intl. CH or National CH title,  European Winner or World Winner title, 
without CAC in this class).   

 

 

ZADÁVANÉ TITULY / TITLES 

CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR, 
Vítěz Speciální výstavy mladých, Vítěz Speciální výstavy, Vítěz Speciální výstavy veteránů 
Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší třídy čestné 
BOJ, BOV, BOS, BOB 
 
CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR, 
Young Winner of Special Show, Winner of Special Show, Veteran Winner of Special Show  
Best Minor Puppy, Best Puppy, Best of Honor Class 
BOJ, BOV, BOS, BOB 
  



Všeobecná ustanovení: 

 Výstava je pořádána v souladu s ustanoveními platného Výstavního řádu ČMKU a přístupná všem psům a fenám plemene Shih-tzu  
s platným průkazem původu FCI, kteří dosáhli v den konání výstavy předepsaného věku pro zařazení do příslušné třídy  

 Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady pro zařazení do třídy čestně a vítězů (certifikát, kopie šampionátu), budou bez 
urgence zařazení do třídy otevřené   

 Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se 
zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstavy. 

 Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn zvířete nebo ztrátu psa.  

 Vystavovatel odesláním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména, případně adresy v katalogu výstavy a se zveřejněním výsledků, 
případně fotografie psa na webových a FB stránkách klubu  

 Z výstavy jsou vyloučeny feny háravé, kojící a ve druhé polovině březosti, agresivní jedinci a jedinci s chirurgickými zákroky k odstranění 
vady exteriéru, stejně tak psi se záměrně poškozenými hlasivkami k omezení hlasitých projevů. 

 Změny exteriéru psa prováděné nadměrným lakováním, pudrováním, tónováním srsti a vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. 

 Vodění štěňat a jejich prodej je na výstavě zakázán. 

 V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou 
výstavy.  

 Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. 

 Pořadatel má právo bez uvedení důvodu nepřijmout psa na výstavu 

 Vystavovatelé jsou odpovědní za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo blaho, jako např. 
ponechat jej ve vozidle za mimořádného vedra nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým způsobem. Porušení tohoto nařízení bude mít 
za následek vyloučení z dané i následujících výstav 

 

Protest: 

 Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů, nebo 
propozic výstavy.  

 Protest musí být podán písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny 1.000,- Kč.  

 Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

 

Veterinární podmínky: 

 všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá 

 psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině v souladu 

s § 4 odst.1, písm. f) zákona 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále 

proti psince, parvoviróze a leptospiróze. 

 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  

 

Upozornění: 

 Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku a přiložit podepsanou, čitelnou a úplnou fotokopii obou stran průkazu původu.  

 Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na 
druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. 

 Neuhrazené přihlášky do data 3. uzávěrky nebudou akceptovány. Není možnost úhrady výstavního poplatku na výstavě.  

 Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po 3. Uzávěrce není možné 

 Neúčast na výstavě neopravňuje k navrácení poplatku. Přijetí psa bude nejpozději 7 dní před výstavou potvrzeno vstupním listem. 

 

Doklady k účasti na výstavě: 

 průkaz původu 

 očkovací průkaz psa nebo pas s platným očkováním! 

  



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 to follow FCI and CMKU Show regulations, the propositions and the instuctions 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 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 1.500 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: 

 Separate entry form is required for every single dog. Copy of both sides of pedigree must be enclosed 

 The discount for second (and other dogs) applies only in case the owner name in all pedigrees is identical.  Every difference is considered 
as a new entry with full fee 

  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 third 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 efore the show 

 

Documents for participation in the show: 

 Dog Pedigree 

 Pet Passport or veterinary certificate with valid vaccination against rabies  

 


