
Z POVĚŘENÍ ČESKOMORAVSKÉ 

KYNOLOGICKÉ UNIE, 

Kynologické jednoty ČR a ve spolupráci s 

Kynologickým spolkem v Mladé 

Boleslavi. 
 

 

 

 

 

 

se zadáváním titulů CAJC, CAC, Res. CAC, CACIB, res. CACIB 

ve dnech 20. a 21. srpna 2022 

MLADÁ BOLESLAV 

VÝSTAVNÍ AREÁL KRÁSNÁ LOUKA 

 

 

 
Rozdělení skupin FCI do dnů: 

Sobota 20. 8. 2022: I., III., IV., VI., VII., VIII., plemena neuznaná FCI 

Neděle 21. 8. 2022: II., V., IX., X. 

 

Uzávěrky přihlášek: 

 
I. 26. června 2022 

II. 18. července 2022 
 

Kontaktní adresa: 
Interdog Bohemia 

Luční ulice 286 
293 01 Mladá Boleslav 

tel:+ 420 326 327 220 

+420 326 331 041 

e-mail: info@interdogbohemia.com 

web.: www.interdogbohemia.com 

 

Úřední hodiny: pondělí – pátek vždy od 9 do 15 hodin 
 

PROGRAM VÝSTAVY: 

 

9.00 - 13.30 posuzování v kruzích dle časového harmonogramu 

10.00 - 13.00 předkolo soutěže Mladý vystavovatel 

14.30 finále soutěže Mladý vystavovatel 

14.30 – 17.00 odpolední soutěže 

 

 
 

PŘIHLÁŠKY BUDOU PŘIJÍMANY POUZE ONLINE PŘES DOG OFFICE! 

Úspěšné přihlášení psa bude bezprostředně potvrzeno na váš e-mail! V opačném případě nás kontaktujte na 

tel.: +420 326 331 041 

nebo na e-mail: info@interdogbohemia.com 

Mezinárodní výstava psů všech plemen FCI se zadáváním titulu CACIB 

  INTERDOG BOHEMIA  

mailto:interdogbohemia@seznam.cz
http://www.interdogbohemia.com/
https://www.dogoffice.cz/
mailto:interdogbohemia@seznam.cz


VÝSTAVNÍ POPLATKY 

 

• Výstavní poplatky jsou vypočítány automaticky programem Dog Office. Platbu provádějte až poté, 

co obdržítevariabilní symbol! 

• Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa. 

 

MANIPULAČNÍ POPLATKY 

• Stornování vystavovatelem do termínu třetí uzávěrky 100,-Kč. Po III. uzávěrce již není storno 

přihlášky možné! 

• Přeřazení psa do jiné třídy na žádost vystavovatele do termínu třetí uzávěrky 100,- Kč. Po III. 

uzávěrce již není přeřazování možné! 

• Ve výjimečných případech (určených pořadatelem!), kdy by byla platba přijata až v den výstavy, je 

počítána cena 3. uzávěrky a 300, - Kč manipulační přirážka 

POZOR SLEVA !!! 

Sleva pro Česká národní plemena 200,- z první uzávěrky! 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 
 

FIO banka a. s. 

Číslo konta: 2001910056/2010 pro vystavovatele z ČR - pouze Kč! 

Variabilní symbol: Bude automaticky vygenerován programem Dog Office (naleznete v e-mailu). 

Specifický symbol pro národní výstavu: 300 – neuvádí se do přihlášky psa 

Majitel účtu: Interdog Bohemia, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav 

• Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout. 

• V případě, že nezaplacená přihláška bude přijata a pes uveden v katalogu, zavazuje se vystavovatel 
zaplatit výstavní poplatek dodatečně, a to i v případě, že se výstavy nezúčastní. 

• Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes přihlašovaný do 

třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu a 

veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy. 

• Katalog výstavy je nutné si za poplatek objednat při přihlašování psů v Dog Office. 

 

TŘÍDY 
 

• Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. 

• Pro třídu pracovní doložte certifikát, který opravňuje psa ke vstupu do pracovní třídy. 

• Vstup do třídy vítězů a do třídy čestné je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní 

vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Šampion ČR, Šampion ČMKU, C.I.B., C.I.E., 

Šampion některého z členských států FCI, Evropský vítěz a Světový vítěz a je nutno přiložit 

fotokopii získaného titulu. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých. 

• V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý 

a velmi nadějný nebo nadějný 

• Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz plemene jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečných 
soutěží o vítěze skupiny FCI. 
Ve třídě čestné se nezadává titul CAC! 

• Pokud nebude k přihlášce doložen titul opravňující k zařazení do třídy čestné nebo vítězů nebo 

certifikát pro třídu pracovní bude pes automaticky zařazen do třídy otevřené. 



TITULY 
 

CAC, res. CAC, CAJC, CACIB, res. CACIB a CAC ČMKU, Vítěz plemene (BOB), Juniorský vítěz plemene 

(BOJ), Nejlepší z opačného pohlaví (BOS), Nejlepší veterán plemene (BOV), Nejlepší pár, Nejlepší 

chovatelská skupina, Nejlepší dorost, Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG) Nejlepší mladý výstavního dne 

(JBOD), Juniorský vítěz výstavy – (JBIS), Nejlepší veterán dne, Vítěz skupiny FCI (BIG), Vítěz výstavního 

dne (BOD), Vítěz výstavy (BIS). 

Udělení titulů není nárokové. 

 

SOUTĚŽE 
 

Mladý vystavovatel - I. kategorie: od 9 do 13 let, II. kategorie: od 13 do 17 let. Soutěží se se psem 

zapsaným v některé plemenné knize států FCI. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen, 

ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. Hodnotí se předvedení psa, není důležitá 

jeho kvalita. Vystavovatel musí dosáhnout věku pro zařazení do kategorie den před dnem konání výstavy. 

 

Nejlepší pár psů - pro psa a fenu stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo 

spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu. 

 

Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně tři jedince stejného plemene a rázu pocházející od jednoho 

chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek. Psi musí být na výstavě posouzeni! 

Dodatečné hlášení do výše uvedených soutěží v den výstavy není možné. 

Nejlepší veterán - soutěží psi, kteří byli ve třídě veteránů ocenění známkou V1. 

Nejlepší pes/fena ze tříd dorostu– do soutěže nastupují všichni psi/feny, kteří ve třídách dorostu získali 

ocenění VN1. 

 

Přehlídka čestných tříd - do soutěže nastupují všichni V1 z čestných tříd 

 

Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG) a skupiny neuznaných plemen – do soutěže nastupují všichni BOJ – 

Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI 

 

Juniorský vítěz dne (JBOD) – do soutěže nastupují Juniorští vítězové skupiny (JBIG). 

 

Vítěz skupiny FCI (BIG) a skupiny neuznaných plemen– do soutěže nastupují všichni vítězové plemen 

(BOB) příslušné skupiny FCI. 

 

Vítěz výstavního dne (BOD) – nastupují vítězové jednotlivých skupin FCI z jednotlivých dnů. 

 

Juniorský vítěz výstavy (JBIS) - do soutěže nastupují oba Juniorští vítězové dne (JBOD). 

 

Vítěz výstavy (BIS) - do soutěže nastupují vítězové obou výstavních dnů (BOD). 

 

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY 
 

1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá. 

2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů. 

3. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá 

zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 

Parlamentu a Rady 998/2003za dne 26.5.2003 



VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
 

• Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, 

kteří dosáhnou ve výstavní den stáří požadovaného pro zařazení do třídy. 

• Přihlašování psi musí být v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž 

PP FCI uznává. Ke každé přihlášce připojte oboustrannou fotokopii průkazu původu psa tak, aby z ní 

bylo zřejmé jméno psa, číslo zápisu, jméno a adresa majitele, případně spolumajitelů, a jména rodičů 

psa. 

• Informace o přijetí psa a veškeré informace dostanete automaticky e-mailem. Vstupní list naleznete 

v Dog Office v sekci „Moje přihlášky“ u přihlášeného psa. Pokud vystavovatel nenalezne vstupní list, 

kontaktujte kancelář výstavy. 

• Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU, barevné a velikostní rázy se posuzují dle 
dodatku výstavního řádu ČMKU. 

• Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava 

trimováním a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány. 

• Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo 
případnému poranění osob a psů. Volné pobíhání psů není dovoleno. 

• Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo 

ztrátu psa. 

• Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení 

výstavního poplatku. 

• V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů 

výstavy. 

• Je zakázán prodej štěňat na výstavě. 

• Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu a zpracování svých osobních údajů. 

• Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu 

ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy. 

• Vystavovatelé jsou zodpovědní za pohodu psů na výstavě psů. 

• Je zakázáno vystavit psa situacím, které mohou být nebezpečné pro jeho zdraví a pohodu, jako je 

například ponechat psa v autě v nadměrně horkém nebo chladném počasí, nebo jednat se psem 

brutálním způsobem. Porušení tohoto rozhodnutí může mít za následek vyloučení z probíhající i 

budoucích výstav. 

 
 

PROTESTY: 
 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro porušení 

výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1500 Kč, do 

skončení posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele 

výstavy. 



 
 

 

pro Mezinárodní výstavu psů INTERDOG BOHEMIA CACIB 

20. – 21. srpna 2022 
 
 
 

 I. Uzávěrka 
24. května 

II. Uzávěrka 
14. června 

1. a další pes 1000 Kč 1200 Kč 

Třída štěňat, dorostu 500 Kč 700 Kč 

Třída čestná, veteránů 500 Kč 700 Kč 

Soutěž 300 Kč 500 Kč 

Poplatky za přeřazení 
a storno přihlášky 

 

100 Kč 
 

100 Kč 
 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Sleva pro Česká Národní plemena 200 Kč z první uzávěrky 
 

Veškeré instrukce spojené s platbou nalezete na našich webových 

stránkách www.interdogbohemia.com v propozicích. 

http://www.interdogbohemia.com/

