
  
 

Světová výstava chodských psů 

 
Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná dne 24.9.2022 

v Chodské Lhotě (fotbalové hřiště) 

GPS: 49.3583453N, 13.0831633E 
 

Delegovaní rozhodčí: 
pánové Miroslav Václavík,Otakar Vondrouš,Milan Krinke a paní Ivana Soldánová a paní 

Petra Márová 
(V případě velkého počtu přihlášených psů budou delegováni další rozhodčí.) 

 
Program: 
Přejímka psů: 8.00 až 9.30 hod. 
Zahájení posuzování: 10.00 hod. 
 
Ubytování si každý vystavující zařizuje sám. 
Možnosti ubytování: 
www.camphajovna.cz  
www.autokempbabylon.cz  
www.horskachatakorab.estranky.cz    
www.autokemp-nyrsko.cz  
koupaliste-strazov.webnode.cz  
http://eurocamp.besiny.cz  
http://www.hofman-hotels.cz    
 
 
Uzávěrky přihlášek na výstavu: 
I. uzávěrka 12. 6. 2022 II. uzávěrka 27. 7. 2022 

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez 
dokladu o platbě nebudou přijaty. Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku. 
Přijetí psa na výstavu bude možné zkontrolovat 10 dní před výstavou stažením 
vstupního listu z programu dogoffice. Vstupní listy budou zaslány jen majitelům psů, 
kteří hlásili své psi poštou. Vstupní list je nutné mít při přejímce na výstavu!! 
 

On-line přihlášení zde: 
http://www.dogoffice.cz/ 

 
Přihlášky přijímáme: 

a) online (přes dogoffice) nebo 

b) poštou: zasílejte (s kopií PP včetně zadní strany – majitel psa ! a dokladu o platbě) na 
adresu Drahomíra Hřebíčková, Chelčice 36, 389 01 Vodňany 

 
 
 
Pro případné informace o výstavě volejte na tel. čísla: 
Karel Peroutka: +420 605 716 618 
Drahomíra Hřebíčková: +420 603 502 528 
Nebo pište na e-mail: vystava.chodskypes@seznam.cz 
 
 
 

http://www.camphajovna.cz/
http://www.autokempbabylon.cz/
http://www.horskachatakorab.estranky.cz/
http://www.autokemp-nyrsko.cz/
https://koupaliste-strazov.webnode.cz/
http://eurocamp.besiny.cz/
http://www.hofman-hotels.cz/
http://www.dogoffice.cz/
mailto:vystava.chodskypes@seznam.cz


  
 
 
 
 

 
 
Výstava - rozdělení do tříd: 
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 s mezinárodním pracovním certifikátem 
od 15 měsíců s uznaným mezinárodním, či národním titulem šampióna, titulem 
Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze 
nebo Světového vítěze.   
 od 8 let 
 
od 15 měsíců, je 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.  
 

Přihláška do třídy pracovní, čestné a vítězů, musí být doložena fotokopií mezinárodního 
pracovního certifikátu a  získáním daného titulu. 
 

 
Výstava - soutěže : 
 
 
 
 
Nejlepší pár psů 
 
 
 
Nejlepší pracovní pes 
 
 
 
Nejlepší chovatelská skupina 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Pro psa a fenu, kteří byli na této výstavě posouzeni a jsou 
v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. 
 
 
- do soutěže nastupuje nejlepší pes a fena ze třídy pracovní s 
oceněním výborný 1 – CAC  
 
 
Minimálně 3 a maximálně 5 jedinců pocházejících od jednoho 
chovatele, minimálně od dvou různých otců nebo matek. 
Jedinci byli na této výstavě posouzeni, nemusí být v majetku 
chovatele. 
 
 

 



  
 
Výstava - tituly : 
 
Světová naděje chodských psů 2022 
 
 
CAJC 
 
 
Vítěz mladých Světové výstavy 
chodských psů 2022 
 
BOJ 
 
 
CAC 
 
 
Res. CAC 
 
 
 
Vítěz veteránů Světové výstavy 
chodských psů 2022 
 
BOV 
 
 
Vítěz Světové výstavy chodských psů 
2022 - pes 
 
 
Vítěz Světové výstavy chodských psů 
2022 - fena 
 
 
BOB 
 
 
 
BOS 

 
 
 
-titul se zadává ve třidě štěňat a dorostu. Obdrží jej pes 
i fena oceněni známkou velmi nadějný 1.  
 
-Může být udělen ve třídě mladých psovi a feně 
oceněným známkou výborná 1. 
 
-může být udělen psovi i feně výbornému 1 CAJC 
 
 
- do soutěže nastupuje pes a fena, kterým byl na této 
výstavě zadán titul CAJC. 
  
-Může být udělen v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní 
a vítězů psovi a feně oceněným známkou výborná 1.  
 
-Může být udělen v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní 
a vítězů psovi a feně oceněným známkou výborná 2. 
 
  
-může být udělen psovi i feně výbornému 1 ze třídy 
veteránů 
 
- do soutěže nastupuje pes a fena, kteří obdrželi ve 
třídě veteránů na této výstavě ocenění výborný 1. 
 

-do soutěže nastupují V1, CAC z mezitřídy, třídy 
otevřené, pracovní a vítězů  
 
 

-do soutěže nastupují V1, CAC z mezitřídy, třídy 
otevřené, pracovní a vítězů  
 
Soutěží pes a fena ze třídy mladých s titulem CAJC,  
pes a fena výborní 1 z třídy veteránů ,pes a fena 
výborní 1 ze tříd čestných a vítězové Světové výstavy 
chodských psů 2022 pes a fena. 
 

Do soutěže nastupují  CAJC pes nebo fena, V1 pes 
nebo fena z třídy veteránů, ,výborní 1 pes nebo fena ze 
tříd čestných a nejlepší dospělí jedinci pes a fena 
(Vítěz Světové výstavy chodských psů) opačného 
pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB 
 

 

Tituly nejsou nárokové a udělují se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. Titul 
může být udělen bez ohledu na počet předváděných jedinců. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
Doklady nutné pro účast na výstavě: 
- originál průkazu původu nebo potvrzení plemenné knihy, výkonnostní knížka  
- člen KPCHP - průkaz KPCHP s dokladem o platbě na rok 2022 
- vstupní list, který každý obdrží na svůj e-mail 10 dní před výstavou 
 

Veterinární podmínky: Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo 
pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti 
vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 2 Psi musí 
být klinicky zdraví. 
 
Všeobecná ustanovení - výstava: 
Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU. Pro zařazení do třídy je 
rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání 
přihlášky. Pokud nejsou doloženy certifikáty pro zařazení do třídy pracovní nebo doklady o 
titulech opravňujících k zařazení do třídy vítězů a třídy čestné, zařadí pořadatel psa do třídy 
otevřené. Pokud vystavovatel neuvede třídu (a psa je možno podle věku zařadit do více tříd - 
mladých, mezitřída, otevřená), zařadí pořadatel psa do třídy otevřené. 
 
 
 
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni: 

a) Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně 
uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro 
zařazení do Pomocného registru. 

b) Psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící 
a háravé feny. 

c) Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat. 
d) Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům. 
e) Psi s kupírovanýma ušima. 

 
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. 
Dále vystavovatel souhlasí se zveřejněním zdravotních výsledků na stránkách klubu. 
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. 
 

 
 
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 současně se složením jistiny 1200,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu 
posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch 
pořadatele výstavy.  
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstavní poplatky: variabilní symbol: papírové přihlášky -telefonní číslo majitele psa  
                                                               on-line přihlášky - vygeneruje systém  
                                 specifický symbol: on-line přihlášky - telefonní číslo majitele psa 
 
 

 Člen klubu Nečlen klubu 

 I. uzávěrka II. uzávěrka I. uzávěrka II. uzávěrka 

Za prvního psa včetně 
katalogu 

600,- Kč 800,- Kč 900,- Kč 1100,- Kč 

Za každého dalšího psa 500,- Kč 700,- Kč 800,- Kč 1000,- Kč 

Štěňata, dorost, veteráni, 
soutěže 

500,- Kč 700,- Kč 800,- Kč 1000,- Kč 

 

Inzerce v katalogu (plaťte prosím s variabilním symbolem 05): 
celá strana 3000,- Kč 
½  strany 1500,- Kč 
 
Poplatky uhraďte na účet klubu: 
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00 
číslo účtu: 162 705 919/0300 
IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919  
BIC: CEKOCZPP 
 

Informace pro platby ze zahraničí: 
 
Zahraniční vystavovatel musí zaplatit veškeré bankovní poplatky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

International  
Bohemian Shepherd Dog Show 

 
The Bohemian Shepherd Dog Owners Club heartily invites you to an event 

to be held on 24.9.2022 
in Chodská Lhota (football ground) 

GPS: 49.3583453N, 13.0831633E 
 

Delegated judges: 
Mr Miroslav Václavík, Mr.Otakar Vondrouš, Mr Milan Krinke, Ms Ivana Soldánová 

and Ms Petra Márová 
(In the event of a large number of dogs being registered, additional judges will be delegated.) 

 
Program: 
Admission: 8.00 am to 9.30 am. 
Judging begins: 10.00 am. 
 
Entrants must arrange their own accommodation. 
Recommended accommodation: 
www.camphajovna.cz  
www.autokempbabylon.cz  
www.horskachatakorab.estranky.cz    
www.autokemp-nyrsko.cz  
koupaliste-strazov.webnode.cz  
http://eurocamp.besiny.cz  
http://www.hofman-hotels.cz  
 
Show registration deadlines: 
1st deadline: 12 June 2022                            2nd deadline: 27 July 2022 

The date the registration application is posted is decisive. Registration applications sent after 
the deadline and applications without proof of payment will not be accepted. A separate 
registration application must be completed for each dog. 
Applications for entering a dog into the show can be made 10 days before the show by 
downloading an entry form from Dogoffice. Entry forms will only be sent to dog owners 
who register their dogs by post. An entry form is necessary for admission into the 
show!! 
 

On-line registration here: 
http://www.dogoffice.cz/ 

 
Applications are accepted: 

c) online (via Dogoffice) or 

d) by post: send (with a copy of pedigree certificate including the back page – the dog 
owner! and proof of payment) to the following address: Drahomíra Hřebíčková, 
Chelčice 36, 389 01 Vodňany, Czech Republic 

 
 
For further information about the show, please call: 
Karel Peroutka: +420605716618 
Drahomíra Hřebíčková: +420603502528 
Or write an e-mail to: vystava.chodskypes@seznam.cz 
 

http://www.camphajovna.cz/
http://www.autokempbabylon.cz/
http://www.horskachatakorab.estranky.cz/
http://www.autokemp-nyrsko.cz/
https://koupaliste-strazov.webnode.cz/
http://eurocamp.besiny.cz/
http://www.hofman-hotels.cz/
http://www.dogoffice.cz/
mailto:vystava.chodskypes@seznam.cz


  
 
 
 
 
 
 

 
 
Show - 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 with an international Working Class Certificate 
from 15 months with a recognized international or national champion title of 
National Winner, Club Winner, Special Show Winner, European Winner or World 
Winner.   
from 8 years 
 
from 15 months; open to dogs with a recognized international or national 
champion title of National Winner, Club Winner, Special Show Winner, European 
Winner or World Winner, without the right to CAC.  
Order by qualification and rank. 
 

Registration for Working class, Honour class and Champion class must include a photocopy 
of an international Working Class Certificate or proof of title. 
 

 
Show - Competition: 
 
 
 
 
Best Couple 
 
 
 
Best Working Dog 
 
 
 
Best Breeders Group 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
- awarded to a dog and bitch who have been judged at the 
show and are owned by one owner or by co-owners. 
 
 
- awarded to the best dog and bitch awarded Excellent 1 CAC 
in Working class. 
 
 
Competitors must be a minimum of 3 and maximum of 5 
individuals from one breeder, a minimum of two different 
fathers or mothers. Individuals must have been judged at the 
show, but do not have to be owned by the breeder. 
 
 

 



  
 
Show - Titles: 
 
International Hope Bohemian 
Shepherd 2022 
 
 
CAJC 
 
 
International Bohemian Shepherd Dog 
Show Junior Champion 2022 
 
BOJ 
 
 
CAC 
 
 
 
Res. CAC 
 
 
 
International Bohemian Shepherd Dog 
Show Veteran Champion 2022 
 
BOV 
 
 
International Bohemian Shepherd Dog 
Show Champion 2022 - dog 
 
 
International Bohemian Shepherd Dog 
Show Champion 2022 - bitch 
 
 
BOB 
 
 
 
 
 
 
BOS 

 
 
 
- awarded in Minor Puppy and Puppy classes to a dog 
and bitch awarded Very Hopeful 1.  
 
 
- may be awarded to a dog and bitch awarded 
Excellent 1 in Junior class. 
 
- may be awarded to a dog and bitch awarded 
Excellent 1 CAJC 
 
- a dog and bitch awarded CAJC at the show may 
compete. 
  
- may be awarded to a dog and bitch awarded 
Excellent 1 in Intermediate class, Open class, Working 
class and Champion class.  
 
- may be awarded to a dog and bitch awarded 
Excellent 2 in Intermediate class, Open class, Working 
class and Champion class. 
  
- for a dog and bitch awarded Excellent 1 in Veteran 
class. 
 
- a dog and bitch awarded Excellent 1 in Veteran class 
at the show may compete. 
 
- those awarded Excellent 1 CAC in Intermediate class, 
Open class, Working class and Champion class may 
compete. 
 
- those awarded Excellent 1 CAC in Intermediate class, 
Open class, Working class and Champion class may 
compete. 
 
A dog and bitch awarded a CAJC title in Junior class, a 
dog and bitch awarded Excellent 1 in Veteran class, a 
dog and bitch awarded Excellent 1 in Honour class, 
and the International Bohemian Shepherd Dog Show 
Champion 2022 dog and bitch may compete. 
 
CAJC dog or bitch, a dog or bitch awarded Excellent 1 
in Veteran class, a dog or bitch awarded Excellent 1 in 
Honour class, and the best individual adult dog or bitch 
(International Bohemian Shepherd Dog Show 
Champion) of the opposite sex than the individual who 
won the BOB title may compete. 
 

 

Titles are not essential and are only awarded for exceptional exterior qualities of the individual. 
The title may be awarded regardless of the number of individuals on show. 
 



  
 
 
 
 
 
 
Documents required for participation in the show: 
- original pedigree certificate or studbook, working book 
- KPCHP (Bohemian Shepherd Dog Owners Club) member - KPCHP membership card and 

proof of membership payment for 2022 
- entry form, which everyone will receive by e-mail 10 days before the show 
 
Veterinary conditions: All dogs must be accompanied by a valid vaccination card or passport 
stating that the dog has a valid rabies vaccination. Dogs from EU member states and third 
countries must meet the conditions set out in Regulation 998/2003 of the European Parliament 

and of the Council of 26 May 2003. All dogs must be clinically healthy. 
 
General provisions - show: 
Judging will be carried out according to FCI and ČMKU (Czech-Moravian Cynological Union) 
show rules. The age of the dog on the day of the show is decisive for inclusion in class; other 
conditions must be met on the day of application. If certificates for inclusion in Working class 
or documents entitling inclusion in Champion class and Honour class are not provided, 
organizers will place the dog in Open class. If the exhibitor does not state a class (and the dog 
may be classified into more classes by age - Junior, Intermediate, Open), organizers will 
classify the dog in Open class. 
 
 
 
The following are excluded from participation in the show: 

f) Dogs not listed in the catalogue. Exceptions are dogs that are not demonstrably listed 
in the catalogue through the fault of the organizers and dogs whose assessment is the 
basis for inclusion in the Auxiliary Register. 

g) Sick dogs, dogs suspected of carrying a disease, dogs recovering from an injury, 
bitches in the last trimester of pregnancy, lactating bitches, and bitches in heat. 

h) Dogs owned by persons who have been stripped of the right to show. 
i) Dangerous dogs - biting and aggressive behaviour towards people and other dogs. 
j) Dogs with cropped ears. 

 
All exhibitors agree to the publication of their address in the catalogue. 
Furthermore, all exhibitors agree to the publication of health examination results on the club 
website. 
Failure to attend the show for any reason does not entitle anyone to a refund. 
 

 
 
Objections 

Objections against a judge's decision are not permitted. Objections may only be made for 
formal reasons, e.g. for violation of show rules or schedule. An objection must be submitted 
in writing along with a principal sum of CZK 1,200 to the show office during adjudication. If 
the objection is not upheld, the principal sum will be forfeited in favour of the show 
organizers.  
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Show fees:   variable symbol: paper registration – owner’s telephone number  
                                                              on-line registration – system generated  
                                  specific symbol: on-line registration - owner’s telephone number 
 
 

 Club members Non members 

 1st deadline 2nd deadline 1st deadline 2nd deadline 

For the first dog, including 
catalogue 

CZK 600 CZK 800 CZK 900 CZK 1100 

For each additional dog CZK 500 CZK 700 CZK 800 CZK 1000 

Minor Puppy, Puppy, 
Veteran, Competition 

CZK 500 CZK 700 CZK 800 CZK 1000 

 

Entry into the catalogue (please pay using variable symbol 05): 
Whole page CZK 3000 
Half page CZK 1500 
 
All fees are to be paid into the club account: 
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, 170 00, Czech Republic 
Account no.: 162705919/0300 
IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919  
BIC: CEKOCZPP 
 

Information for payments made from abroad: 
 
Exhibitor from other countries must pay all bank fees. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Weltausstellung der Böhmischer 
Schäferhund  

 
Der Club der Freunde des Böhmischer Schäferhund  lädt herzlich zur Veranstaltung ein, 

die am 24.9.2022  
in Chodska Lhota (Fußballplatz) stattfindet 

GPS: 49.3583453N, 13.0831633E 
 

Delegierter Schiedsrichter: 
Herren Miroslav Václavík,Otakar Vondrouš,Milan Krinke und Frau Ivana Soldánová 

und Frau Petra Márová 
(Bei einer großen Anzahl angemeldeter Hunde werden zusätzliche Richter delegiert.) 

 
Programm: 
Annahme von Hunden: 8.00 bis 9.30 Uhr 
Einleitung der Beurteilung: 10.00 Uhr 
 
Die Unterbringung erfolgt durch jeden Aussteller selbst. 
Unterkunftsmöglichkeiten: 
www.camphajovna.cz  
www.horskachatakorab.estranky.cz    
www.autokemp-nyrsko.cz  
koupaliste-strazov.webnode.cz  
www.eurocamp.besiny.cz   
www.autokempbabylon.cz  
http://www.hofman-hotels.cz/   
 
Bewerbungsfristen für die Ausstellung: 
I. Einsendeschluss 12. 6. 2022 II. Einsendeschluss 27. 7. 2022 

Maßgeblich ist das Datum der Antragstellung. Bewerbungen, die nach Einsendeschluss 
eingehen und Bewerbungen ohne Zahlungsnachweis werden nicht berücksichtigt. Füllen Sie 
für jeden Hund einen separaten Antrag aus. 
Die Zulassung des Hundes zur Ausstellung kann 10 Tage vor der Ausstellung durch 
Herunterladen des Meldezettels aus dem Programm der Dogoffice überprüft werden. 
Meldezettel werden nur an Hundebesitzer verschickt, die ihre Hunde per Post gemeldet 
haben. Der Meldezettel ist bei der Annahme zur Ausstellung erforderlich!! 
 

Online-Login hier: 
http://www.dogoffice.cz/ 

 
Wir nehmen Bewerbungen entgegen: 

e) online (durch dogoffice) oder 
f) per Post: senden (mit einer Kopie des PP, einschließlich der Rückseite - der Besitzer 

des Hundes! und Zahlungsnachweis) an Drahomíra Hřebíčková, Chelčice 36, 389 
01 Vodňany 

 
Für Informationen zur Ausstellung rufen Sie die Telefonnummern an: 
Karel Peroutka: +420 605 716 618 
Drahomíra Hřebíčková: +420 603 502 528 
Oder schreiben Sie an eine E-Mail: vystava.chodskypes@seznam.cz 

http://www.camphajovna.cz/
http://www.horskachatakorab.estranky.cz/
http://www.autokemp-nyrsko.cz/
https://koupaliste-strazov.webnode.cz/
http://www.eurocamp.besiny.cz/
http://www.autokempbabylon.cz/
http://www.hofman-hotels.cz/
http://www.dogoffice.cz/
mailto:vystava.chodskypes@seznam.cz


  
 

 
Ausstellung - Einteilung in Klassen: 
Welpenklasse 
Nachwuchsklasse  
Jungenklasse  
Zwischenklasse  
Offene Klasse  
Arbeiterklasse 
Siegerklasse 
 
 
Veteranenklasse 
 
Ehrenklasse 

4 - 6 Monate 
6 - 9 Monate 
9 - 18 Monate  
15 - 24 Monate 
ab 15 Monate 
ab 15 Monate mit internationalem Arbeitszeugnis 
ab 15 Monate mit einem anerkannten internationalen oder nationalen 
Championtitel, mit dem Titel Nationalsieger, Clubsieger, Sonderschausieger, 
Europasieger oder Weltsieger.   
ab 8 Jahre 
 
ab 15 Monate, ist für Hunde mit einem anerkannten internationalen oder 
nationalen Championtitel, mit dem Titel Nationalsieger, Clubsieger, 
Sonderschausieger, Europasieger oder Weltsieger, ohne Anspruch auf CAC 
zugänglich. Marke und Reihenfolge werden eingegeben.   
 

Die Bewerbung für die Arbeits-, Ehren- und Siegerklasse muss durch eine Fotokopie des 
internationalen Arbeitszeugnisses und die Erlangung des Titels unterstützt werden. 

 
Ausstellung - Wettbewerbe : 
 
 
 
 
Das beste Hundepaar 
 
 
 
Der beste Arbeitshund 
 
 
 
 
Die beste Zuchtgruppe 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Für einen Hund und eine Hündin, die auf dieser Ausstellung 
gerichtet wurden und einem oder mehreren Besitzern gehören. 
 
 
- am Wettbewerb nehmen die besten Hunden und Hündinnen 
aus der Arbeiterklasse mit der Auszeichnung vorzüglich 1 - 
CAC teil   
 
 
Mindestens 3 und maximal 5 Einzelnen von einem Züchter, 
mindestens zwei verschiedene Väter oder Mütter. Bei dieser 
Ausstellung wurden Einzelnen gerichtet, sie müssen nicht im 
Besitz des Züchters sein. 
 
 
 

 



  
 
Ausstellung - Titel: 
 

Welthoffnung Böhmischer 

Schäferhund 2022 

 
 
CAJC 
 
 
 
Sieger der Jungen der 

Weltausstellung der Böhmischer 

Schäferhund  2022 

 
BOJ 
 
 
 
CAC 
 
 
 
 
Res. CAC 
 
 
 
Veteranensieger der Weltausstellung 

der Böhmischer Schäferhund  2022 

 
BOV 
 
 
 
Sieger der Weltausstellung der 

Böhmischer Schäferhund  2022 - 

Hund 
 
 
 
Sieger der Weltausstellung der 

Böhmischer Schäferhund  2022 - 

Hündin 
 
 
BOB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- der Titel wird in der Klasse Welpen und Nachwuchs 
eingetragen. Den erhälten ein Hund und eine Hündin 
mit der Note sehr vielversprechend 1. 
 
- der Titel kann in der Klasse der Jungen einem Hund 
und einer Hündin mit der Note Vorzüglich 1 verliehen 
werden. 
 
- der Titel kann einem Hund oder einer Hündin mit der 
Note Vorzüglich 1 CAJC verliehen werden 
 
 
 
- am Wettbewerb nehmen ein Hund und eine Hündin 
teil, die auf dieser Ausstellung mit dem CAJC-Titel 
ausgezeichnet wurden. 
  
- der Titel kann in der Zwischenklasse, Offenen Klasse, 
Arbeiterklasse und Siegerklasse einem Hund und einer 
Húndin mit der Note Vorzüglich 1 verliehen werden.  
 
- der Titel kann in der Zwischenklasse, Offenen Klasse, 
Arbeiterklasse und Siegerklasse einem Hund und einer 
Húndin mit der Note Vorzüglich 2 verliehen werden. 
 
  
- der Titel kann einem Hund oder einer Hündin 
Vorzüglich 1 der Veteranenklasse verliehen werden 
 
- ein Hund und eine Hündin nehmen am Wettbewerb 
teil, die auf dieser Ausstellung die Auszeichnung 
Vorzüglich 1 in der Veteranenklasse erhalten haben. 
 

- V1, CAC aus Zwischenklasse, Offene Klasse, 
Arbeiterklasse und Siegerklasse nehmen am 
Wettbewerb teil  
 
 
 

- V1, CAC aus Zwischenklasse, Offene Klasse, 
Arbeiterklasse und Siegerklasse nehmen am 
Wettbewerb teil 
 

am Wettbewerb nehmen ein Hund und eine Hündin 
aus der Jugendklasse mit CAJC-Titel,  ein Hund und 
eine Hündin vorzüglich 1 aus der Veteranenklasse, ein 
Hund und eine Hündin vorzüglich 1 aus der Ehren- und 

Siegerklasse der Weltausstellung der Böhmischer 

Schäferhund  2022 Hund und Hündin teil. 

 

 



  
 
 
 
 
BOS 

 
 

 

 

-am Wettbewerb nehmen ein Hund und eine Hündin 
CAJC, V1 Hund oder Hündin aus der Veteranklasse, 
vorzüglich 1 Hund oder Hündin aus der Ehrenklasse 
und beste erwachsene Hund und Hündin (Sieger der 

Weltausstellung der Böhmischer Schäferhund ) des 

anderen Geschlechts als der Einzelne, der den BOB-
Titel erhalten hat, teil. 

Titel sind nicht anspruchsvoll und werden nur für außergewöhnliche äußere Eigenschaften 
des Einzelnen vergeben. Der Titel kann unabhängig von der Anzahl der gezeigten Einzelnen 
verliehen werden. 
 
Erforderliche Unterlagen für die Teilnahme an der Ausstellung: 
- das Original des Ursprungszeugnisses oder Zuchtbuchbestätigung, Leistungsbuch  
- Mitglied des CFCHHs – CFCHH-Ausweis mit Zahlungsnachweis für 2022 
- das Teilnahmeformular, das jeder 10 Tage vor der Messe per E-Mail erhält 
 

Veterinärmedizinische Bedingungen: Hunde müssen von einem gültigen Impfausweis 
oder Reisepass begleitet werden, aus dem hervorgeht, dass der Hund zum Zeitpunkt 
der Verbringung eine gültige Tollwutimpfung hat. Hunde aus EU-Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten müssen die Bedingungen der Verordnung 998/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 erfüllen. Hunde müssen klinisch gesund 
sein. 
 
Allgemeine Bestimmungen – die Ausstellung: 
Auf der Ausstellung wird er nach den Ausstellungsregeln von FCI und CMKU gerichtet. 
Ausschlaggebend für die Aufnahme in die Klasse ist das Alter des Hundes am 
Ausstellungstag, andere Bedingungen müssen am Tag der Antragstellung erfüllt sein. Sind die 
Urkunden für die Aufnahme in die Arbeiterklasse oder die Urkunden zur Aufnahme in die 
Siegerklasse und die Ehrenklasse nicht belegt, ordnet der Veranstalter den Hund in die Offene 
Klasse ein. Wenn der Aussteller die Klasse nicht angibt (und der Hund kann nach Alter in 
mehrere Klassen eingeteilt werden - Jungenklasse, Zwischenklasse, Offene Klasse), stuft den 
Hundeorganisator den Hund in die Offene Klasse ein. 
 
 



  
 
Von der Teilnahme an der Ausstellung sind ausgeschlossen: 

k) Hunde, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Ausgenommen sind Hunde, die durch 
Verschulden des Veranstalters nicht nachweislich im Katalog aufgeführt sind und 
Hunde, deren Bewertung Grundlage für die Aufnahme in das Hilfsregister ist. 

l) Kranke Hunde, bei Krankheitsverdacht, nach Verletzung, Frauen in der zweiten Hälfte 
der Schwangerschaft, laktierende Hündinnen und hitzige Hündinnen. 

m) Hunde im Besitz von Personen, denen das Ausstellungsrecht entzogen wurde. 
n) Gefährliche Hunde - beißende und aggressive Hunde gegenüber Menschen und 

Hunden. 
o) Hunde mit abgeschnittenen Ohren. 

 
Der Aussteller stimmt der Veröffentlichung seiner Adresse im Katalog zu. 
Weiterhin ist der Aussteller mit der Veröffentlichung von Gesundheitsergebnissen auf der 
Vereinswebsite einverstanden. 
Die Nichtteilnahme an der Ausstellung aus irgendeinem Grund berechtigt nicht zu einer 
Rückerstattung. 
 
Protest 
Protest gegen die Entscheidung des Schiedsrichters ist nicht erlaubt. Proteste sind nur aus 
formalen Gründen möglich, dh wegen Verstoßes gegen Ausstellungsordnung oder 
Ausstellungsvorschläge. Ein Protest muss gleichzeitig mit der Hinterlegung von 1200 CZK im 
Ausstellungsbüro während der Bewertung schriftlich eingereicht werden. Wird der Protest 
nicht als berechtigt anerkannt, verfällt der Sicherungserlag zu Gunsten des 
Messeveranstalters  
 
 
Ausstellungsgebühren: Variables Symbol: Papieranträge - Telefonnummer des  
             Hundebesitzers 
                                                               Online-Bewerbungen - vom System generiert  
                                 Spezifisches Symbol: Online-Bewerbungen - Telefonnummer des  
                                Hundebesitzers 
 
 

 Clubmitglied Nicht-Mitglied des Clubs 

 I. Einsende-
schluss 

II. Einsende-
schluss 

I. Einsende-
schluss 

II. Einsende-
schluss 

Für den ersten Hund, 
inklusive Katalog 

600,- CZK 800,- CZK 900,- CZK 1100,- CZK 

Für jeden anderen Hund 500,- CZK 700,- CZK 800,- CZK 1000,- CZK 

Welpen, Jugend, 
Veteranen, Wettbewerbe 

500,- CZK 700,- CZK 800,- CZK 1000,- CZK 

 

 
 
Werbung im Katalog (bitte zahlen Sie mit dem variablen Symbol 05): 
ganze Seite 3000,- CZK 
½  der Seite 1500,- CZK 



  
 
Überweisen Sie die Gebühren auf das Konto des Clubs: 

Club der Freunde des Böhmischer Schäferhund  , U Pergamenky 3, Praha 7, PLZ 170 00 

Kontonummer: 162 705 919/0300 
IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919  
BIC: CEKOCZPP 
 

Informationen für Zahlungen aus dem Ausland: 
 
Bei Überweisungen aus dem Ausland muss der Überweisenden sämtliche Bankgebüren 
übernamen. 

 


