SPECIÁLNÍ VÝSTAVA BCCCZ
1.10.2021

KLUBOVÁ VÝSTAVA BCCCZ
2.10.2021
Zadávané tituly: CAJC, BOJ, KVM, VSVM, CAC, res. CAC, KV, VSV, BOV, KVV, VSVV, BOS, BOB
Rozhodčí: Anna Kochan PL,
Místo konání: Heroltice u Tišnova / Brno

Program:

8:00 – 9:00 hod. přejímka psů / admission of the dogs
9:30 hod. zahájení posuzování / beginning of judging

Uzávěrka:

Výstavní
poplatky
Entry fees
První pes
1st dog ( incl.
Catalogue )
Druhý a další pes
2nd and other dog
Štěňata, dorost ( nelze
považovat za 1. psa )
Baby, Puppy
Veteráni, čestná ( nelze
považovat za 1. psa )
Veteran, Honour
Soutěže ( páry,
chov.stanice)
Competitons (
breeding groups,
braces )
Inzerce v katalogu A5
Advertisement in cat.
whole page A5, on-line

I. 1.9.2021

II. 10.9.2021

1. uzávěrka 1.9.2021

2.uzávěrka 10.9.2021

10.9.2021

člen
BCCCZ

nečlen
BCCCZ

člen
BCCCZ

nečlen
BCCCZ

člen
BCCCZ

nečlen
BCCCZ

člen
BCCCZ

nečlen
BCCCZ

jeden den

jeden den

oba dny

oba dny

jeden den

jeden den

oba dny

oba dny

500,- Kč

800,- Kč

900,- Kč

1500,- Kč

700,- Kč

1000,- Kč

1300,- Kč

350,- Kč

650,- Kč

600,- Kč

1200,- Kč

500,- Kč

800,- Kč

200,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

500,- Kč

300,- Kč

100,- Kč

150,- Kč

150,- Kč

250,- Kč

200,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

500,- Kč

300,- Kč

500,- Kč

zahraniční
foreign

zahraniční
SV + KV

1800,- Kč

35,- Euro

60,- Euro

900,- Kč

1500,- Kč

30,- Euro

50,- Euro

400,- Kč

500,- Kč

650,- Kč

25,- Euro

40,- Euro

150,- Kč

200,- Kč

250,- Kč

300,- Kč

15,- Euro

25,- Euro

300,- Kč

400,- Kč

500,- Kč

650,- Kč

15,- Euro

25,- Euro

500,- Kč

1000,- Kč

Třídy: rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU ( třídy jsou uvedeny v přihlášce )
Ceny: každý posouzený pes obdrží posudek a diplom, vítězové tříd obdrží věcné ceny

35,- Euro

Důležité upozornění: k řádně vyplněné přihlášce v systému DogOffice je nutné přiložit oboustrannou kopii PP, platí
pro všechny přihlášené psy. Pro zařazení do třídy pracovní je nutné přiložit platný pracovní certifikát FCI. Do třídy
vítězů diplom šampiona či potvrzení NV, KV, VSV, EV, SV.
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum zadání přihlášky do systému DogOffice a datum
odeslání platby. Potvrzení o přijetí sledujte na DogOffice, katalogová čísla nebudou zasílána, platby nebudou
párovány.
Fill in a separate form for each dog! A copy of the pedigree, the recognized Championtitle,Special show Winner title,
National Winner title, Club Winner and Interchampion for Winnerclass and an International working certificate for
Working class to be included!
The entry of the dog will be confirmed 10 days prior the show by e-mail.
The organizer is not responsible for incorrectly filled entry forms. Copies are not given back.
Soutěže:
Nejlepší pár – pes a fena vystavené na výstavě v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina – min.3 a max. 5 jedinců z jedné chovatelské stanice předvedené na výstavě. Musí
pocházet minimálně ze dvou matek či otců.
Competitions:
Brace competition – for a female and a male of the same breed with the same owner, judged at the show. /
Breeder’s Group – min. 3 and max. 5 individuals of the same breed, having at least two different fathers or mothers,
judged at the show.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli nejméně v den výstavy stáří
požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel
výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa. Změny exteriéru
psa, prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a základní úpravu trimováním s dlouhodobým vyvazováním
psů na stolech jsou zakázány. Z výstavy jsou vyloučeni psi nemocní nebo podezřelí z nemoci, psi po úraze, feny v
druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat. Psi
nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením
výstavního řádu ČMKU a propozic. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity
k uhrazení nákladů výstavy. Pořadatel má právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu.
Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.
Vystavovatel se zavazuje uhradit výstavní poplatek i v případě, že se výstavy z jakýchkoliv důvodů nezúčastní.
Pokyny pro vyplňování přihlášek:
Přihlášky pro české i zahraniční vystavovatele jsou pouze přes DogOffice Pokud nebude k přihlášce připojena čitelná
oboustranná fotokopie průkazu původu, bude přihláška vrácena. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie
dokladu o tom, že pes je šampión, NV, KV nebo Vítěz speciální výstavy (pro třídu vítězů) nebo certifikát pro třídu
pracovní, bude pes zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme.
K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška akceptována.
Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů do jiných tříd není možné.
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů – porušení výstavních
předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně,
do výstavní kanceláře, současně se složením jistiny 1000,-Kč a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán,
jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Veterinární podmínky:
- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti
vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. 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 16. 5. 2003
-po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo
případnému poranění osob.
Bankovní spojení: poplatky zasílejte na účet BCCCZ
Číslo účtu: 1940238339/ 0800; variabilní symbol: 7; specifický symbol: člen klubu členské číslo - nečleni BCCCZ 1 .
Můžete využít i přímou platbu přes QR kód v Dogoffice.
Zahraniční účastníci platí na místě v EUR / Foreign participants will pay on site in EUR.
Do zprávy pro adresáta uveďte jméno a příjmení majitele přihlášeného psa !
Přihlášky / Entry forms send to pouze přes DogOffice
Kontakt: E – mail: lusikastana@seznam.cz

Tituly: udělení titulu není nárokové. Tituly mohou být zadány bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita
odpovídá.
Nejlepší štěně
Nejlepší dorost
BOV
CAJC
BOJ
Vítěz speciální
výstavy mladých
Klubový vítěz
mladých
Vítěz speciální
výstavy veteránů
Klubový vítěz
veteránů
CAC

může získat pes nebo fena ze třídy štěňat, ocenění známkou VN1
může získat pes nebo fena ze třídy dorostu, ocenění známkou VN1
může získat pes nebo fena ze třídy veteránů, ocenění známkou V1
může získat pes i fena ze třídy mladých, ocenění známkou V1
může získat pes nebo fena ze třídy mladých, ocenění titulem CAJC
může získat pes i fena ze třídy mladých, ocenění známkou V1 a titulem CAJC

Res. CAC

může získat pes i fena ve tř. mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů, ocenění známkou V2,
pokud jedinec umístěný před nimi obdržel titul CAC
soutěží o něj zvlášť psi a feny ze třídy mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů, oceněni titulem
V1, CAC
soutěží o něj zvlášť psi a feny ze třídy mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů, oceněni titulem
V1, CAC
nejlepší jedinec opačného pohlaví než BOB, soutěží o něj všichni jedinci opačného pohlaví
než je BOB ocenění tituly VSV nebo KV pes a fena, CAJC a V1 z třídy veteránů a čestné.
soutěží o něj KV pes i fena nebo VSV pes i fena, pes i fena s oceněním CAJC, pes i fena
s oceněním V1 ze třídy veteránů, pes i fena s oceněním V1 ze třídy čestné

Vítěz speciální
výstavy
Klubový vítěz
BOS
BOB

může získat pes i fena ze třídy veteránů, ocenění známkou V1

může získat pes i fena ve tř. mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů, ocenění známkou V1

Změna vyhrazena !
Ubytování: pořadatel nezajišťuje

