
 

 

 
 

        PROPOZICE 

 

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů-MSKCHPL 
člen ČMKU a FCI 

 
pořádá 

 

SVĚTOVOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU LEONBERGERŮ 2021 
 

 

MÍSTO A DATUM KONÁNÍ VÝSTAVY 
 

KK ZETOR Brno, Jedovnická 7a, 628 00 Brno 
3.října 2021 

 
PROGRAM 

800 -   900 přejímka psů  
900 -   915 zahájení výstavy 
930 - 1300 posuzování v kruzích 

14 00 -  soutěže, vyhlášení vítězů 
ROZHODČÍ   

Cepková Renata – CZ 
Plundra Milan – CZ 

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK 
 1. Uzávěrka - 12.7.2021  3. Uzávěrka - 16.8.2021 
 2. Uzávěrka -   2.8.2021  4. Uzávěrka - 30.8.2021 
TŘÍDY 
Rozdělení do tříd dle výstavního řádu ČMKU (uvedeno na přihlášce). 
TITULY:    

•  CAJC, CAC, res. CAC 
•  Vítěz Světové speciální výstavy leonbergerů 2021 
•  Vítěz mladých Světové speciální výstavy leonbergerů 2021 
•  Vítěz veteránů Světové speciální výstavy leonbergerů 2021 
•  Nejlepší mladý plemene               -    BOJ - BOJ  
•  Nejlepší veterán plemene - BOV 
•  Vítěz plemene - BOB 
•  Nejlepší z opačného pohlaví - BOS 

SOUTĚŽE 
Nejhezčí pár psů - pro fenu a psa v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni. 
Nejlepší chovatelská skupina   - pro nejméně tři a maximálně pět jedinců pocházejících od jednoho chovatele a 

minimálně od dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni. 
Každý pes nebo fena mohou být přihlášení pouze do jedné chovatelské skupiny. 



 

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY  
    1. Uzávěrka  2. Uzávěrka  3. Uzávěrka  4. Uzávěrka 
 12.7.2021 2.8.2021 16.8.2021 30.8.2021 

za prvního psa 800,- Kč 1000,- Kč        1100,- Kč 1200,- Kč 
za druhého a dalšího psa 600,- Kč 800,- Kč 900,- Kč 1000,- Kč 

štěně, dorost 300,- Kč 500,- Kč 600,- Kč 700,- Kč 
veteráni, čestná třída 500,- Kč 700,- Kč 800,- Kč 900,- Kč 

soutěže 300,- Kč 500,- Kč 600,- Kč 700,- Kč 
 
Přihlášky: Platby na účet: 
 

ONLINE PŘIHLÁŠKY:  
 

www.dogoffice.cz 
 
U online přihlašování vždy dostanete v případě, 
že přihlášení úspěšně proběhlo, potvrzení na 
svůj e-mail! Nepřijde-li, zkuste to znovu nebo 
nás kontaktujte. 

Název banky: Fio banka 
Majitel účtu: MSKCHPL, Prokopa Velikého 41, Brno 628 00 
Číslo účtu: 2001755500/2010 
IBAN: CZ5020100000002001755500 
BIC/SWIFT/:   FIOBCZPPXXX 
Variabilní symbol: Přijmeni a jméno majitele psa   

(Např.: NovakJan) 
 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat 
Telefon: 723 610 455 

E-mail: mskchpl.sv.vystava@gmail.com       
Web: www.leonbergerclub.info 

 
Přihláška psa na výstavu bude potvrzena nejpozději 30 dnů před výstavou. 

 
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ 
-  průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán; 
-  očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata. 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 
 Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. 
 Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů. 
 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 Evropy 

998/2003 ze dne 26.5.2003. 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Výstava je přístupná psům a fenám plemene leonberger, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách uznaných FCI, kteří 
dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých 
plemenných knihách. 
Všichni účastníci jsou povinni seznámit se s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při 
chovu.  
Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené 
psem v průběhu výstavy. Psi nemohou volně pobíhat a kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem. 

               Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému 
poranění osob. 
V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. 

      Z účasti na výstavě se vylučují psi nemocní, po úraze, feny ve druhé polovině březosti, kojící feny a háravé feny. 
PROTESTY: 

Proti rozhodnutí rozhodčího není odvolání. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů 
a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1600 Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-
li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

 
 
Přeřazování již přihlášeného psa do jiné třídy je možné pouze do data 4. uzávěrky, písemně a s přiloženým potvrzením o 
zaplacení manipulačního poplatku 200,- Kč v případě psů, zapsaných v českých plemenných knihách. 
 



 

 

  
Pro zaplacení výstavního poplatku upřednostňujeme platbu bankovním převodem. Pro rozlišení plateb pro uzávěrky 
rozhoduje datum odepsání částky z Vašeho účtu. Platby v Kč výhradně pro české vystavovatele! 
Nezaplacené přihlášky po 4. uzávěrce budou stornovány. Při stornování přihlášky v době před 2. uzávěrkou bude ze 
zaplacené částky účtován manipulační poplatek 300,- Kč. Po druhé uzávěrce není storno přihlášky možné. 
 
 
Place of the show: 
 
 

KK ZETOR Brno 
 Jedovnická 7a, 628 00 Brno 

 
 
GPS geographical coordinates 
 

49°12'56.248"N, 16°40'31.312"E 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

           PROPOSITIONS 

 
Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů - MSKCHPL 

(Moravian-Silesian Club of Leonbergers Breeders and Friends) 
as a member of Bohemian and Moravian Cynologic Union-CMKU and FCI 

 
cordially invites you to 

 

WORLD SPECIAL LEONBERGER SHOW 2021 
PLACE AND DATE OF THE SHOW 

 
KK ZETOR Brno 

 Jedovnická 7a, 628 00 BRNO 

3rd October 2021 
 

PROGRAMME 
800  -   900 Veterinary check and admission of the dogs  
900  -   915 Exhibition opening 
930  - 1300 Judging 

14 00 -  Competitions, Winner announcement 
JUDGES 

Cepkova Renata – CZ 
Plundra Milan – CZ 

ENTRY DEADLINES 
 1st Entry deadline - 12.7.2021  3rd Entry deadline - 16.8.2021 
 2nd Entry deadline -   2.8.2021  4th Entry deadline - 30.8.2021 
CLASSES 
Class assignment according to CMKU/FCI/ show rules (see the entry form). 
TITLES:    

•   CAJC, CAC, res. CAC 
•   World  Special Leonberger Show Winner 2021 
•   World  Special Leonberger Show Junior Winner 2021 
•  World  Special Leonberger Show Veteran Winner 2021 
•   Best of Juniors - BOJ 
•   Best of Veterans - BOV                     
•   Best of Breed - BOB 
•   Best of Opposite Sex - BOS 

COMPETITIONS 
Best Couple                        - 

 
valid for female and male of the same owner that were judged at the exhibition. 

Best Breeder’s Group - for at least three and maximum five dogs judged at the exhibition. These dogs 
(having at least two different fathers or two different mothers) have to come from 
the same kennel but do not need to be owned by the same person. 



 

 

 

ENTRY FEES Dogs not recorded in the Czech books of breeds! 
 1st Entry deadline 2nd Entry deadline 3rd Entry deadline 4th Entry deadline 
 12.7.2021   2.8.2021 16.8.2021 30.8.2021 

First dog € 50 € 60 € 70 € 80 
Any additional dog € 40 € 50 € 60 € 70 

Minor puppy class, Puppy class € 20 € 30 € 35 € 40 
Veteran, Honorary class € 30 € 40 € 50 € 60 

Competitions € 20 € 30 € 35 € 40 
 
Entry forms: Payment account: 
 
 

 ONLY ONLINE ENTRIES: 
 

www.dogoffice.cz 
 
Online registration is successful only if you have 
received the confirmation by e-mail. If you did 
not receive it please try again or contact us. 

Bank: Fio banka 
Account holder: MSKCHPL, Prokopa Velikého 41, Brno 628 00 
Account number: 2001755500/2010 
IBAN: CZ50 2010 0000 0020 0175 5500 
BIC /SWIFT/:   FIOBCZPPXXX 
Variable symbol: SurnameName  (For example: Novak Jan) 

In case of any questions please do not hesitate to contact us 
Phone: +420 739661978 
           +39 3519286881 

E-mail: mskchpl.sv.vystava@gmail.com 
Web page: www.leonbergerclub.info 

 
Dog show entry will be confirmed no later than 30 days before the exhibition. 

 
TO ENTER THE FOLLOWING MATERIALS MUST BE SUBMITTED 
- A copy of the pedigree or the confirmation from studbook, that the pedigree will be issued must be enclosed. 
- Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations. 
VETERINARY CONDITIONS 
- All dogs that want to participate in the dog show must be clinically healthy. 
- Dogs must be immune against rabies pursuant to valid regulations. 
- Dogs from EU member states and Third World Countries must meet the conditions given by regulations of the 

European Parliament and Council of Europe 998/2003 of 26.5.2003. 
 

GENERAL PROVISIONS 
Only dogs entered in FCI-accepted stud books are allowed to take part at the show and are within the age limit 
required for the respective class in the day of the show date. Imported dogs of Czech owners must be registered in 
the Czech Studbooks. 
All participants must be aware of animal protection regulation in public exhibition and during breeding. 
The organizer and show committee are not responsible for cases when the dog gets sick, for the death or loss of 
the dog and neither are responsible for any damage caused by the dog during exhibition. The dogs are not allowed 
to run for free and the dogs with a tendency to bite must wear muzzle. During exhibition owners must prevent 
causing harm to other people. 
In case the show does not take place for objective reasons, the fees will be used for covering the show preparation 
expenses. 
Sick dogs, injured dogs, females in season, highly pregnant females and breastfeeding females must be excluded from 
Dog Show. 

PROTEST: 
A protest against any decision made by the judge is not admissible. A protest can be submitted for formal reasons 
such as violation of show regulation provisions and proposition provisions. The protest must be submitted in a 
written form, against a deposit of 100 €, only during the course of the show. If the protest is found to be unjustified, 
this deposit will be forfeited to the organizer of the show. 

 



 

 

• Changing of the class assignment of the dog already registered is possible only until the 4th entry deadline. The 
application has to be in a written form and the confirmation of manipulation fee payment 15 € must be attached to 
the application.  

• After second deadline the entry cancellation is not possible. 

• The entry cancellation before second deadline is possibile only with manipulation fee of 20 €. 

• Unpaid application after the 4th deadline will be cancelled. 

• The payment of the exhibition fees is obligatory even when exhibitor is not participating at the show! 

 
KK ZETOR BRNO  
 
Place of the show: 
 
 

KK ZETOR Brno 
 Jedovnická 7a, 628 00 Brno 

 
 
GPS geographical coordinates 

 

         
49°12'56.248"N, 16°40'31.312"E 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


