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PROPOZICE  

KLUBOVÁ VÝSTAVA BÍLÉHO ŠVÝCARSKÉHO OVČÁKA 

 

10.09.2022, Kemp Rozkoš, Česká Skalice 
rozhodčí: L. Jančík (posoudí PDS), Srđan Kokotović (posoudí DS) 

uzávěrka přihlášek – 22.8.2022  

Výstava je pořádána v souladu s výstavním řádem ČMKU v platném znění. Vzhledem k tomu, že se jedná o klubovou 

akci, předpisy dovolují oddělené posuzování dlouhé a polodlouhé (krátké) varianty srsti. Posouzení proběhne paralelně 

ve dvou výstavních kruzích, pro každou variantu srsti. Změny rozhodčích vyhrazeny. 

program: 

08:00 – 09:30 přejímka psů  

09:00    zahájení výstavy, vyhlášení klubových soutěží 

09:30 - 15:00*  posuzování v kruzích, následně soutěže 

*Uvedené časy jsou orientační, mohou se lišit podle počtu přihlášených psů. 

Třídy:  
třída štěňat (4 - 6 měsíců)  
třída dorostu (6 - 9 měsíců)  
třída mladých (9 - 18 měsíců)  
mezitřída (15 - 24 měsíců)  
třída otevřená (od 15 měsíců) 
třída pracovní (od 15 měsíců) – přístupná pro psy se složenou zkouškou (min. ZM, ZVV1, ZPU2, IPO1, IGP1) 
třída vítězů (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem 
Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Světového nebo Evropského vítěze.  
třída veteránů (od 8 let)  
třída čestná (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem 
Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evr. či Světový vítěz, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí.  
V každé třídě určí rozhodčí pořadí 1. – 4. 

Poplatky  

Výstavní poplatky ČLEN NEČLEN 

první pes: 700 Kč 1000 Kč 

další pes: 500 Kč 800 Kč 

čestná: 500 Kč 800 Kč 

štěňata, dorost, veterán: 300 Kč 400 Kč 

soutěže: 100 Kč 200 Kč 

Za 1. psa nelze považovat psa ze třídy štěňat, dorostu, čestné a veteránů.  U dalšího psa musí být majitel stejný jako u 
prvního (zapsáno v průkazu původu) a nedostává katalog.  

Poplatky za výstavu plaťte na klubový účet: 227889326/0600 Jako VS použijte číslo vygenerované z Dog Office, nebo 
Vaše členské číslo (nečleni uvedou 2022). Do zprávy pro příjemce všichni uvedou: “KV+příjmení majitele“ 
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. 

K přihlášce je nutno přiložit oboustrannou fotokopii Průkazu původu s vypsaným majitelem psa a kopii dokladu o 
zaplacení. 
U třídy pracovní též kopii dokladu o vykonané zkoušce (min. ZM, ZVV1, ZPU2, IPO1, IGP1), u třídy vítězů kopii dokladu o 
udělení titulu Národní vítěz, Klubový vítěz nebo Šampion země. U třídy čestná doložit uznaný mezinárodní, národní titul 
šampiona či titul Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy. Přihlásit psa lze pouze do jedné výstavní 
třídy, účast v soutěžích není omezená. 
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Podpisem přihlášky k výstavě udělujete organizátorovi výstavy KBO souhlas - se zpracováním osobních údajů (jméno  a 
příjmení, adresa) za účelem uvedení údajů ve výstavním katalogu, na výstavním posudku a v případných dalších 
dokumentech; - s pořizováním fotografií nebo filmových záznamů; - s publikací těchto údajů a záznamů v tištěné nebo 
elektronické podobě na internetu pro potřeby KBO z.s. 

Doklady k účasti na výstavě:  
Průkaz původu psa, očkovací průkaz psa nebo jeho pas s platným očkováním. 

Veterinární podmínky:  
Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo 
platný pas. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a 
Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Tyto doklady musí obsahovat záznam o platném očkování proti vzteklině. Psi musí 
být v imunitě proti psince, parvoviróze a infekční hepatitidě. Toto se týká i psů, kteří se výstavy přímo neúčastní, ale 
jsou v místě výstavy přítomni.  

Všeobecná ustanovení:  
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI. Pro zařazení do třídy je rozhodující 
věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání 
přihlášky. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. 
Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatření náhubkem. Výstavní výbor může bez udání důvodu 
odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve druhé polovině březosti, kojící feny a jedinci s 
operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Není povoleno používat obojky s 
ostny a obojky vydávající elektr. impuls. Vodění štěňat na akci za účelem prodeje je zakázáno. V případě, že by se 
výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.  

Protesty:  
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů 
(porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny 
ve výši 1400 Kč pro členy KBO nebo 2000 Kč pro nečleny KBO. V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve 
prospěch pořadatele výstavy. Protest může být podán pouze v průběhu výstavy. Protestní komise je pouze dvoučlenná. 
Tvoří ji pouze hlavní rozhodčí a ředitel výstavy, hlavní rozhodčí musí být rozhodčí ČMKU. Protest projedná komise, a to 
za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí být učiněn 
písemný zápis. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování v kruzích) se neprojednává. 

Upozornění: 
Přihlášky musí být vyplněné čitelně a úplně. Na špatně vyplněné, nečitelně přihlášky, přihlášky a doklady zaslané po  
uzávěrce a platby po uzávěrce, nebude brán zřetel – nebudou přijaty.  

Vstupní listy se nezasílají. Přĳetí přihlášky bude potvrzeno na Vámi uvedený E-mail. Přihlášení přes Dogoffice bude 
potvrzeno e-mailem z Dogofficu, přĳetí přihlášky bude potvrzeno statusem VYŘÍZENÁ. 

Seznam přihlášených bude zveřejněn na: https://db.bily-ovcak.cz/vystavy 

Prosíme o kontrolu, zda jste přijati (Přihláška přijata), do 26.08.2022 
 

Přihlášení je možné prostřednictvím DOGOFFICE:  https://dogoffice.cz 
případně zasílejte přihlášky na e-mailovou adresu: pecarova.kbo@bily-ovcak.cz 
Tel.: +420 724052359 

 

Místo konání, možnost ubytování:   Autocamping Rozkoš, s.r.o., Třída T.G.Masaryka 836, 552 03 Česká Skalice  
t., + 420 491 451 112     e-mail:  atc@atcrozkos.cz        Internet: www.atcrozkos.cz 
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Klasifikace: 

třída štěňata a dorostu:  velmi nadějná, nadějná 

třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů a čestná: výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná, 

diskvalifikace, neposouzen, nenastoupil 

Čekatelství:  

CAJC – může být zadáno pouze psovi a feně ve třídě mladých se známkou výborná 1 

CAC – může být zadáno psovi a feně v každé příslušné třídě (mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů) se známkou 

výborná 1 

r.CAC – může být zadáno psovi a feně v každé příslušné třídě (mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů) se známkou 

výborná 2 

Tituly: 

Klubový vítěz mladých – titul může být zadán psovi a feně s CAJC 

BOJ- Nejlepší mladý – titul může být zadán psovi nebo feně s CAJC 

Klubový vítěz veteránů - titul může být zadán psovi a feně se známkou výborná 1 ze třídy veteránů 

BOV – Nejlepší veterán – titul může být zadán psovi nebo feně se známkou výborná 1 ze třídy veteránů 

Klubový vítěz pes / fena - titul může být zadán psovi a feně s CAC 

BOB (Vítěz plemene ) – nastupují Kluboví vítězové mladých, Kluboví vítězové veteránů, Kluboví vítězové psi a feny, V1 z 

třídy čestné 

BOS (Nejlepší z opačného pohlaví) – nastupují Kluboví vítězové mladých, Kluboví vítězové veteránů, Kluboví vítězové 

psi a feny, V1 z třídy čestné; opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB 

Udělení titulů není nárokové. Všichni zúčastnění psi dostanou posudek a diplom. Vítězové obdrží věcné ceny. 

Soutěže:  

Nejhezčí pár psů – do soutěže nastupují pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele 

nebo stejných majitelů. Spolumajitelství musí být uvedeno v průkazu původu obou jedinců.  

Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně 3 a maximálně 5 jedinců pocházející z 

vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (minimálně od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě 

posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele. 

Nejlepší plemeník – do této soutěže se přihlašuje plemenný otec nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. 

Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci. 

Mladý vystavovatel – tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto 

není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, se kterým se 

soutěže zúčastní. (Musí se jednat o psa plemene BŠO s PP). 

1. kategorie 9 - 13 let (může se účastnit ten, kdo nejméně jeden den před konáním výstavy dosáhne věku 9 let a 

současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let), 2. kategorie 13 - 17 let (může se účastnit ten, kdo nejméně 

jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let).  

Dítě a pes – pro děti starší 3 let a mladší 9 let. Dítě předvádí psa v chůzi, klusu a postoji. Hodnotí se souhra psa a dítěte. 

Při soutěži se neposuzuje primárně kvalita psa, ale způsob jeho předvedení dítětem. Soutěžící se do soutěže předem 

hlásí, nemusí ale uvádět psa, se kterým se soutěže zúčastní. (Musí se jednat o psa plemene BŠO s PP). 

 

 

             


