Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota

MORAVSKOSLEZSKÝ KLUB ANGLICKÝCH OHAŘŮ, z.s.
pořádá dne 30. 9. 2021

MIMOŘÁDNOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU
na výstavišti v Kroměříži
Výstava je otevřena pro plemena:
anglický setr, gordonsetr, irský červenobílý setr, irský setr, pointer

Zadávány jsou následující tituly:
CAJC, CAC, BOJ, BOS, BOV, BOB, Vítěz mimořádné speciální výstavy, Vítěz mimořádné speciální
výstavy mladých, Vítěz mimořádné speciální výstavy veteránů

I. uzávěrka – 31. 5. 2021
II. uzávěrka – 30. 7. 2021
III. uzávěrka – 31. 8. 2021 (pouze pro online přihlášky)

Program: 7:30 – 9:00 ……… přejímka
9:00 ……………….. zahájení výstavy
9:15 – 14:00 …………… posuzování v kruzích
od 15:00 …………… závěrečné soutěže

Rozhodčí:
Alec Stewart (IRL)
Alenka Pokorn (SVN)
Pořadatel si vyhrazuje právo změny rozhodčího.

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK
(I. a II. uzávěrka):

Výstavní poplatky zaplaťte bankovním příkazem
nebo složenkou typu A.

Jitka Svobodová
Švestková 235
460 01 Liberec

Číslo účtu: 2901961529/2010
Variabilní symbol: 2021
Do „Zprávy pro příjemce“ uveďte číslo zápisu psa
(např. CLP/AS/1111).

Přihlášky online:

www.dogoffice.cz

III.uzávěrka

VÝSTAVNÍ POPLATKY

I.uzávěrka
(31. 5. 2021)

II.uzávěrka
(30. 7. 2021)

pouze online
přihlašování

(31. 8. 2021)
Majitel z ČR, který je členem
kteréhokoliv z pořádajících klubů

700 Kč

800 Kč

1 000 Kč

Majitel z ČR, který není členem
klubu

1 100 Kč

1 200 Kč

1 400Kč

Zahraniční majitel

45 EUR

50 EUR

55 EUR

Majitel z ČR, který je členem
kteréhokoliv z pořádajících klubů

600 Kč

700 Kč

900 Kč

Majitel z ČR, který není členem
klubu

1 000 Kč

1 100 Kč

1 300 Kč

Zahraniční majitel

45 EUR

50 EUR

55 EUR

Třída štěňat,
dorostu,
veteránů,
čestná

Majitel z ČR

300 Kč

400 Kč

500 Kč

Zahraniční majitel

25 EUR

30 EUR

35 EUR

Pár,
chovatelská
skupina

Majitel z ČR

200 Kč

200 Kč

200 Kč

Zahraniční majitel

10 EUR

10 EUR

10 EUR

1.pes

2. a další pes

Třídy:
Třída štěňat:
Třída dorostu:
Třída mladých:
Mezitřída:
Třída otevřená:
Třída pracovní:
Třída vítězů:

Třída veteránů:
Třída čestná:

4-6 měsíců
6-9 měsíců
9-18 měsíců
15-24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců (nutná doložená kopie FCI certifikátu pro třídu pracovní)
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. Tituly musí být
získány v konkurenci dospělých.
od 8 let
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, bez nároku na CAC.
Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se účastní soutěže o tituly BOB, BOS.

Přihlášky, u kterých nebude přiložena kopie dokladu o zaplacení a oboustranná kopie průkazu
původu, nebudou přijaty. Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách
uznaných FCI. Pro přihlášení psa do třídy rozhoduje věk dosažený v den konání výstavy. Nebudou-li
doloženy kopie dokumentů opravňujících psa startovat ve třídě pracovní nebo vítězů, bude zařazen
do třídy otevřené.

Tituly, čekatelství a ocenění zadávaná v kruhu:
CAJC, CAC, res.CAC, Vítěz mimořádné speciální výstavy, BOB, BOS, BOJ, BOV
Tituly zadávané v závěrečných soutěžích:
Nejlepší pár
Nejlepší chovatelská skupina
Nejlepší mladý jedinec výstavy
Nejlepší veterán výstavy
Vítěz výstavy
Pozn.: Udělení titulů a čekatelství není nárokové. Tituly a čekatelství mohou být zadány bez ohledu
na počet vystavovaných jedinců. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se
známkou výborný nebo velmi dobrý (resp. velmi nadějný nebo nadějný).

Doklady nutné pro účast na výstavě: vstupní list, průkaz původu, očkovací průkaz nebo pas psa

Veterinární podmínky:
Všichni psi účastnící se výstavy musí být klinicky zdraví.
Všichni psi účastnící se výstavy musí být v imunitě proti vzteklině.
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle §6 veterinárního
zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata.

Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského
parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo
ztrátu psa. Volné pobíhání psů po výstavišti není dovoleno. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny
v druhé polovině březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem
sloužícím k odstranění vady v exteriéru psa. V rámci výstavy platí ustanovení Výstavního řádu FCI a
Výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin (veterinární
opatření, živelná pohroma, apod.), budou poplatky zcela nebo částečně použity k uhrazení nákladů
výstavy. Toto opatření se vztahuje i na zrušení výstavy z důvodu pandemie COVID-19.
Vystavovatelé jsou plně odpovědni za údaje uvedené v přihlášce. Organizátor nenese
odpovědnost za případné chyby v katalogu vzniklé špatnou čitelností přihlášky.
Chybné zařazení vystavovaného jedince do třídy musí vystavovatel nahlásit pořadateli výstavy, a
to nejpozději před zahájením posuzování v kruhu.
Zasláním přihlášky vystavovatel potvrzuje, že souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a
adresy v katalogu výstavy, jakož i v přehledu výsledků výstavy.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů při
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením
jistiny 1400,- Kč, do skončení posuzování k rukám protestní komise. Nebude-li protest uznán, jistina
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚN.
PŘIJETÍ PSA NA VÝSTAVU BUDE TÝDEN PŘED VÝSTAVOU POTVRZENO ZASLÁNÍM VSTUPNÍHO LISTU.

Místo konání výstavy:
VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o.
K Výstavišti 4069/8
767 01 Kroměříž
https://www.vystavistekromeriz.cz/

Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota

KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ, z.s.
pořádá dne 30. 9. 2021

MIMOŘÁDNOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU
na výstavišti v Kroměříži
Výstava je otevřena pro plemena:
maďarský ohař drátosrstý, maďarský ohař krátkosrstý, německý drátosrstý ohař, pudlpointr,
slovenský hrubosrstý ohař, stabyhound - frízský ohař
Zadávány jsou následující tituly:
CAJC, CAC, BOJ, BOS, BOV, BOB, Vítěz mimořádné speciální výstavy, Vítěz mimořádné speciální
výstavy mladých, Vítěz mimořádné speciální výstavy veteránů

I. uzávěrka – 31. 5. 2021
II. uzávěrka – 30. 7. 2021
III. uzávěrka – 31. 8. 2021 (pouze pro online přihlášky)

Program: 7:30 – 9:00 ……… přejímka
9:00 ……………….. zahájení výstavy
9:15 – 14:00 …………… posuzování v kruzích
od 15:00 …………… závěrečné soutěže

Rozhodčí:
maďarský ohař krátkosrstý (všechny třídy) – Peter Berchtold (RAK)
ostatní plemena (všechny třídy) – Alenka Pokorn (SVN)
Pořadatel si vyhrazuje právo změny rozhodčího.

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK
(I. a II. uzávěrka):

Výstavní poplatky zaplaťte bankovním příkazem
nebo složenkou typu A.

Jitka Svobodová
Švestková 235
460 01 Liberec

Číslo účtu: 2901961529/2010
Variabilní symbol: 2021
Do „Zprávy pro příjemce“ uveďte číslo zápisu psa
(např. CLP/NDO/1111).

Přihlášky online:

www.dogoffice.cz

III.uzávěrka

VÝSTAVNÍ POPLATKY

I.uzávěrka
(31. 5. 2021)

II.uzávěrka
(30. 7. 2021)

pouze online
přihlašování

(31. 8. 2021)
Majitel z ČR, který je členem
kteréhokoliv z pořádajících klubů

700 Kč

800 Kč

1 000 Kč

Majitel z ČR, který není členem
klubu

1 100 Kč

1 200 Kč

1 400Kč

Zahraniční majitel

45 EUR

50 EUR

55 EUR

Majitel z ČR, který je členem
kteréhokoliv z pořádajících klubů

600 Kč

700 Kč

900 Kč

Majitel z ČR, který není členem
klubu

1 000 Kč

1 100 Kč

1 300 Kč

Zahraniční majitel

45 EUR

50 EUR

55 EUR

Třída štěňat,
dorostu,
veteránů,
čestná

Majitel z ČR

300 Kč

400 Kč

500 Kč

Zahraniční majitel

25 EUR

30 EUR

35 EUR

Pár,
chovatelská
skupina

Majitel z ČR

200 Kč

200 Kč

200 Kč

Zahraniční majitel

10 EUR

10 EUR

10 EUR

1.pes

2. a další pes

Třídy:
Třída štěňat:
Třída dorostu:
Třída mladých:
Mezitřída:
Třída otevřená:
Třída pracovní:
Třída vítězů:

Třída veteránů:
Třída čestná:

4-6 měsíců
6-9 měsíců
9-18 měsíců
15-24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců (nutná doložená kopie FCI certifikátu pro třídu pracovní)
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. Tituly musí být
získány v konkurenci dospělých.
od 8 let
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, bez nároku na CAC.
Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se účastní soutěže o tituly BOB, BOS.

Přihlášky, u kterých nebude přiložena kopie dokladu o zaplacení a oboustranná kopie průkazu
původu, nebudou přijaty. Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách
uznaných FCI. Pro přihlášení psa do třídy rozhoduje věk dosažený v den konání výstavy. Nebudou-li
doloženy kopie dokumentů opravňujících psa startovat ve třídě pracovní nebo vítězů, bude zařazen
do třídy otevřené.

Tituly, čekatelství a ocenění zadávaná v kruhu:
CAJC, CAC, res.CAC, Vítěz mimořádné speciální výstavy, BOB, BOS, BOJ, BOV
Tituly zadávané v závěrečných soutěžích:
Nejlepší pár
Nejlepší chovatelská skupina
Nejlepší mladý jedinec výstavy
Nejlepší veterán výstavy
Vítěz výstavy
Pozn.: Udělení titulů a čekatelství není nárokové. Tituly a čekatelství mohou být zadány bez ohledu
na počet vystavovaných jedinců. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se
známkou výborný nebo velmi dobrý (resp. velmi nadějný nebo nadějný).

Doklady nutné pro účast na výstavě: vstupní list, průkaz původu, očkovací průkaz nebo pas psa

Veterinární podmínky:
Všichni psi účastnící se výstavy musí být klinicky zdraví.
Všichni psi účastnící se výstavy musí být v imunitě proti vzteklině.
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle §6 veterinárního
zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata.

Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského
parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo
ztrátu psa. Volné pobíhání psů po výstavišti není dovoleno. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny
v druhé polovině březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem
sloužícím k odstranění vady v exteriéru psa. V rámci výstavy platí ustanovení Výstavního řádu FCI a
Výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin (veterinární
opatření, živelná pohroma, apod.), budou poplatky zcela nebo částečně použity k uhrazení nákladů
výstavy. Toto opatření se vztahuje i na zrušení výstavy z důvodu pandemie COVID-19.
Vystavovatelé jsou plně odpovědni za údaje uvedené v přihlášce. Organizátor nenese
odpovědnost za případné chyby v katalogu vzniklé špatnou čitelností přihlášky.
Chybné zařazení vystavovaného jedince do třídy musí vystavovatel nahlásit pořadateli výstavy, a
to nejpozději před zahájením posuzování v kruhu.
Zasláním přihlášky vystavovatel potvrzuje, že souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a
adresy v katalogu výstavy, jakož i v přehledu výsledků výstavy.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů při
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením
jistiny 1400,- Kč, do skončení posuzování k rukám protestní komise. Nebude-li protest uznán, jistina
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚN.
PŘIJETÍ PSA NA VÝSTAVU BUDE TÝDEN PŘED VÝSTAVOU POTVRZENO ZASLÁNÍM VSTUPNÍHO LISTU.

Místo konání výstavy:
VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o.
K Výstavišti 4069/8
767 01 Kroměříž
https://www.vystavistekromeriz.cz/

Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota

Moravian-Silesian Club for English Pointing Dogs
organizes on September 30, 2021

SPECIALTY SHOW
In the Exhibition Area in Kroměříž
The Dog Show is opened for the following breeds:
English Pointer, English Setter, Irish Red and White Setter, Irish Setter, Gordon Setter
The following titles will be awarded:
CAJC, CAC, BOJ, BOS, BOV, BOB, Specialty Winner, Junior Specialty Winner, Veteran Specialty
Winner

Ist Entry deadline – 31. 5. 2021
IInd Entry deadline – 30. 7. 2021
IIIrd Entry deadline – 31. 8. 2021 (only for online entries)

Exhibition Programme:

7:30 – 9:00 ……… registration
9:00 ……………….. opening ceremony
9:15 – 14:00 …………… judging in rings
from 15:00 …………… final competitions

Judges:
Alec Stewart (IRL)
Alenka Pokorn (SVN)
The organizer reserves the right for change of the judge.

Address for submitting the applications
(I. a II. deadline):

Exhibition fees are to be paid by bank transfer
Account no:
IBAN:CZ3120100000002901961529
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

Jitka Svobodová
Švestková 235
460 01 Liberec
The Czech Republic

In „Message for Beneficiary“ mention the
number of registration of the dog (e.g.
CLP/NDO/1111).

Applications online:

www.dogoffice.cz

IIIrd deadline
st

EXHIBITION FEES

I deadline
(31. 5. 2021)

nd

II deadline
(30. 7. 2021)

online entries
only

(31. 8. 2021)
CZ owner, member of any of the
organizing clubs
1st dog

2nd dog and
further

Minor Puppy
Class, Puppy
Class, Veteran
Class, Honour
Class
Best Couple,
Best Breeding
Group

700 CZK

800 CZK

1 000 CZK

CZ owner, NOT member of any
of the organizing clubs

1 100 CZK

1 200 CZK

1 400 CZK

Owner from a foreign country

45 EUR

50 EUR

55 EUR

CZ owner, member of any of the
organizing clubs

600 CZK

700 CZK

900 CZK

CZ owner, NOT member of any
of the organizing clubs

1 000 CZK

1 100 CZK

1 300 CZK

Owner from a foreign country

45 EUR

50 EUR

55 EUR

CZ owner

300 CZK

400 CZK

500 CZK

Owner from a foreign country

25 EUR

30 EUR

35 EUR

CZ owner

200 CZK

200 CZK

200 CZK

Owner from a foreign country

10 EUR

10 EUR

10 EUR

Classes:
Minor Puppy Class:
Puppy Class:
Junior Class:
Intermediate Class:
Open Class:
Working Class:
Champion Class:

Veteran Class:
Honour Class:

4-6 months
6-9 months
9-18 months
15-24 months
from 15 months
from 15 months (it is necessary to provide FCI certificate that entitles the dog
to enter the working class)
from 15 months, available for dogs with recognized international or national
champion title, National Winner, Club Winner, Winner of the Specialty Dog
Show, European Winner, World Winner. The titles must be obtained in adult
class.
older than 8 years
from 15 months, available for dogs with accepted international or national
champion title, National Winner, Club Winner, Winner of the Specialty Dog
Show, European Winner, World Winner, without the right to CAC title. Dogs
will receive grades and ranking. Excellent 1 will participate in the
competition for BOB, BOS.

Applications missing the copy of proof of payment and both sides of the copy of FCI pedigree will
not be accepted.
The exhibition is opened to males and females registered in FCI recognized breed studbooks.
When registering a dog into a specific class, the age of the dog on the day of the exhibition is
determinative.
If the copies of the documents proving that the dog is entitled to be shown in the working or
champion class are not presented, the dog will get reassigned to the open class.

Titles to be awarded during breed judging:
CAJC, CAC, res.CAC, Specialty Winner, BOB, BOS, BOJ, BOV
Titles to be awarded during the final competitions:
Best Couple
Best Breeding Group
Junior Best in Show
Best Veteran
Best in Show
Note.: It is not compulsory to award titles. Titles may be awarded regardless of the number of
showed dogs. Ranking of the first four dogs awarded excellent or very good (resp. very promising or
promising) will be determined in each class.

Documents necessary for attending the show: Entry confirmation, FCI Pedigree, Pet Passport

Veterinary conditions:
All dogs involved must be clinically healthy.
All dogs involved must be immune to rabies.
Dogs coming from the Czech Republic must be accompanied by a valid vaccination card (according
to §6 of the Veterinary Law) or by a valid passport for small animals.
Dogs from the EU and third countries must meet the conditions set out in Regulation (EC) No.
998/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003.
General provisions:
The exhibition organizer is not responsible for any damage caused by a dog or an exhibitor nor for
the death or loss of a dog. Dogs are not allowed to run off leash at the exhibition ground. Bitches in
heat, bitches in the second half of gravidity, lactating bitches and dogs with surgical or other
veterinary intervention eliminating any exterior imperfection will be excluded from the show. The
show is held according to the FCI and ČMKU Regulations for Dog Shows. If the exhibition cannot take
place for objective reasons (veterinary measures, natural disaster etc.), the fees shall be fully or
partially used to cover the costs of the exhibition. This measure applies also if the exhibition is
cancelled due to the COVID-19 pandemics.
Exhibitors take full responsibility for the correctness of the data stated in the application. The
organizer does not accept any responsibility for possible mistakes in the catalogue caused by bad
readability of the application.
An incorrect registration of a dog in a class must be announced by the exhibitor to the organizer
of the show not later than before the start of judging in the ring.
By submitting the application, the exhibitor gives consent with stating their name, surname,
and address in the exhibition catalogue as well as in the results summary of the exhibition.

Protests:
A protest against a judge’s decision is inadmissible. Protests may only be submitted for formal
reasons in case of violating the regulations. The protest must be filed in writing, together with the
principal deposit of 90,-EUR, before the judging is finished, to the hands of the protest committee. If
the protest is not recognized as justified, the principal will be forfeited in favour of the organizer of
the exhibition.
ORGANIZER RESERVES THE RIGHT FOR CHANGES.
ACCEPTANCE OF THE DOG FOR THE EXHIBITION WILL BE CONFIRMED ONE WEEK BEFORE THE
EXHIBITION BY SENDING THE ENTRY CONFIRMATION.

Place of exhibition:
VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o.
K Výstavišti 4069/8
767 01 Kroměříž
https://www.vystavistekromeriz.cz/

Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota

Hungarian and Wirehaired Pointers´ Club of the Czech Republic
organizes on September 30, 2021

SPECIALTY SHOW
In the Exhibition Area in Kroměříž
The Dog Show is opened for the following breeds:
Hungarian Wirehaired Vizsla, Hungarian Shorthaired Vizsla, German Wirehaired Pointer,
Pudelpointer, Slovak Rough Haired Pointer, Stabyhound
The following titles will be awarded:
CAJC, CAC, BOJ, BOS, BOV, BOB, Specialty Winner, Junior Specialty Winner, Veteran Specialty
Winner

Ist Entry deadline – 31. 5. 2021
IInd Entry deadline – 30. 7. 2021
IIIrd Entry deadline – 31. 8. 2021 (only for online entries)

Exhibition Programme:

7:30 – 9:00 ……… registration
9:00 ……………….. opening ceremony
9:15 – 14:00 …………… judging in rings
from 15:00 …………… final competitions

Judges:
Hungarian Shorthaired Vizsla (all classes) – Peter Berchtold (AUT)
Other breeds (all classes) – Alenka Pokorn (SVN)
The organizer reserves the right for change of the judge.

Address for submitting the applications
(I. a II. deadline):

Exhibition fees are to be paid by bank transfer
Account no:
IBAN:CZ3120100000002901961529
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

Jitka Svobodová
Švestková 235
460 01 Liberec
The Czech Republic

In „Message for Beneficiary“ mention the
number of registration of the dog (e.g.
CLP/NDO/1111).

Applications online:

www.dogoffice.cz

IIIrd deadline
st

EXHIBITION FEES

I deadline
(31. 5. 2021)

nd

II deadline
(30. 7. 2021)

online entries
only

(31. 8. 2021)
CZ owner, member of any of the
organizing clubs
1st dog

2nd dog and
further

Minor Puppy
Class, Puppy
Class, Veteran
Class, Honour
Class
Best Couple,
Best Breeding
Group

700 CZK

800 CZK

1 000 CZK

CZ owner, NOT member of any
of the organizing clubs

1 100 CZK

1 200 CZK

1 400 CZK

Owner from a foreign country

45 EUR

50 EUR

55 EUR

CZ owner, member of any of the
organizing clubs

600 CZK

700 CZK

900 CZK

CZ owner, NOT member of any
of the organizing clubs

1 000 CZK

1 100 CZK

1 300 CZK

Owner from a foreign country

45 EUR

50 EUR

55 EUR

CZ owner

300 CZK

400 CZK

500 CZK

Owner from a foreign country

25 EUR

30 EUR

35 EUR

CZ owner

200 CZK

200 CZK

200 CZK

Owner from a foreign country

10 EUR

10 EUR

10 EUR

Classes:
Minor Puppy Class:
Puppy Class:
Junior Class:
Intermediate Class:
Open Class:
Working Class:
Champion Class:

Veteran Class:
Honour Class:

4-6 months
6-9 months
9-18 months
15-24 months
from 15 months
from 15 months (it is necessary to provide FCI certificate that entitles the dog
to enter the working class)
from 15 months, available for dogs with recognized international or national
champion title, National Winner, Club Winner, Winner of the Specialty Dog
Show, European Winner, World Winner. The titles must be obtained in adult
class.
older than 8 years
from 15 months, available for dogs with accepted international or national
champion title, National Winner, Club Winner, Winner of the Specialty Dog
Show, European Winner, World Winner, without the right to CAC title. Dogs
will receive grades and ranking. Excellent 1 will participate in the
competition for BOB, BOS.

Applications missing the copy of proof of payment and both sides of the copy of FCI pedigree will
not be accepted.
The exhibition is opened to males and females registered in FCI recognized breed studbooks.
When registering a dog into a specific class, the age of the dog on the day of the exhibition is
determinative.
If the copies of the documents proving that the dog is entitled to be shown in the working or
champion class are not presented, the dog will get reassigned to the open class.

Titles to be awarded during breed judging:
CAJC, CAC, res.CAC, Specialty Winner, BOB, BOS, BOJ, BOV
Titles to be awarded during the final competitions:
Best Couple
Best Breeding Group
Junior Best in Show
Best Veteran
Best in Show
Note.: It is not compulsory to award titles. Titles may be awarded regardless of the number of
showed dogs. Ranking of the first four dogs awarded excellent or very good (resp. very promising or
promising) will be determined in each class.

Documents necessary for attending the show: Entry confirmation, FCI Pedigree, Pet Passport

Veterinary conditions:
All dogs involved must be clinically healthy.
All dogs involved must be immune to rabies.
Dogs coming from the Czech Republic must be accompanied by a valid vaccination card (according
to §6 of the Veterinary Law) or by a valid passport for small animals.
Dogs from the EU and third countries must meet the conditions set out in Regulation (EC) No.
998/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003.
General provisions:
The exhibition organizer is not responsible for any damage caused by a dog or an exhibitor nor for
the death or loss of a dog. Dogs are not allowed to run off leash at the exhibition ground. Bitches in
heat, bitches in the second half of gravidity, lactating bitches and dogs with surgical or other
veterinary intervention eliminating any exterior imperfection will be excluded from the show. The
show is held according to the FCI and ČMKU Regulations for Dog Shows. If the exhibition cannot take
place for objective reasons (veterinary measures, natural disaster etc.), the fees shall be fully or
partially used to cover the costs of the exhibition. This measure applies also if the exhibition is
cancelled due to the COVID-19 pandemics.
Exhibitors take full responsibility for the correctness of the data stated in the application. The
organizer does not accept any responsibility for possible mistakes in the catalogue caused by bad
readability of the application.
An incorrect registration of a dog in a class must be announced by the exhibitor to the organizer
of the show not later than before the start of judging in the ring.
By submitting the application, the exhibitor gives consent with stating their name, surname,
and address in the exhibition catalogue as well as in the results summary of the exhibition.

Protests:
A protest against a judge’s decision is inadmissible. Protests may only be submitted for formal
reasons in case of violating the regulations. The protest must be filed in writing, together with the
principal deposit of 90,-EUR, before the judging is finished, to the hands of the protest committee. If
the protest is not recognized as justified, the principal will be forfeited in favour of the organizer of
the exhibition.
ORGANIZER RESERVES THE RIGHT FOR CHANGES.
ACCEPTANCE OF THE DOG FOR THE EXHIBITION WILL BE CONFIRMED ONE WEEK BEFORE THE
EXHIBITION BY SENDING THE ENTRY CONFIRMATION.

Place of exhibition:
VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o.
K Výstavišti 4069/8
767 01 Kroměříž
https://www.vystavistekromeriz.cz/

