PROPOZICE
Klubová výstava Bulldog Clubu
se zadáváním titulu Klubový Vítěz
sobota 3. 9. 2022
Dog Academy Beroun
Posuzovatel: Mrs. Sonia Saxon UK, Bagibeli kennel

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
I.
II.

4. 8. 2022
11. 8. 2022
PROGRAM

9.00 - 10.00 PŘEJÍMKA
10.15 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY A POSUZOVÁNÍ V KRUHU
SOUTĚŽE
BONITACE
PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE NA ADRESU

Radka Janoušková

U Kotynky 1240, 334 41 Dobřany
radka.sottova@seznam.cz
+420 602 788 197

BANKOVNÍ SPOJENÍ :

265 930 609 / 0300

ČLEN BULLDOG CLUBU MŮŽE ZASLAT PŘIHLÁŠKU A KOPII PP E-MAILEM

radka.sottova@seznam.cz
Spuštěno přihlášení přes dogoffice.

Přijetí psa bude potvrzeno vstupním listem poslaným emilem a ke stažení v Dogoffice.
Vzhledem k ustanovení výstavního řádu ČMKU nemůžeme přijmout přihlášky zaslané po termínu uzávěrky .

TITULY
* NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ VE TŘÍDĚ BABY – soutěží společně pes a fena VN1
* NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ VE TŘÍDĚ DOROST – soutěží společně pes a fena VN1
* CAJC – zadává se ve třídě mladých – psi a feny zvlášť
* KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH – zadává se zvlášť psovi a feně s titulem CAJC
* NEJLEPŠÍ MLADÝ JEDINEC – BEST OF JUNIORS (BOJ) - titul získává nejlepší mladý pes nebo fena
z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC
* CAC, RES. CAC – zadává se v mezitřídě, třídě otevřené a třídě vítězů – psi a feny zvlášť
* KLUBOVÝ VÍTĚZ – soutěží jedinci s titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené a vítězů, psi a feny zvlášť
* NEJLEPŠÍ VETERÁN – BEST OF VETERANS (BOV)
výborný 1

-

pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění

* KLUBOVÝ VÍTĚZ VETERÁNŮ – zadává se zvlášť psovi a feně s titulem V1
* BOB - do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a
fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena ( Klubový vítěz) a výborný 1 z třídy čestné
* BOS - do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů)
nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (Klubový vítěz) opačného pohlaví než je
jedinec, který obdržel titul BOB a výborný 1 z třídy čestné

Všichni vystavovaní psi a feny obdrží výstavní posudek a diplom.
V každé třídě jsou připraveny poháry pro první čtyři jedince.
Udělení titulů není nárokové.

SOUTĚŽ
UZÁVĚRKA SOUTĚŽÍ JE SHODNÁ S UZÁVĚRKOU PŘIHLÁŠEK!!!!
*NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět

jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou
různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni
* NEJlEPŠÍ PÁR PSŮ- pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni
* DÍTĚ A PES - pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior
Handling)
* MLADÝ VYSTAVOVATEL (JUNIOR HANDLING)
Rozdělení věkových kategorií:
1. skupina 9 - 13 let - Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem
konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let
2. skupina 13 - 17 let - Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem
konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let
Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se

psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno včetně
FCI neuznaných plemen. V jeden výstavní den může mladý vystavovatel soutěžit pouze s jedním psem

POPLATKY
KLUBOVÁ VÝSTAVA:
I. uzávěrka
člen klubu
II. uzávěrka
člen klubu

ZDARMA

Nečlen 500 Kč

100 Kč

Nečlen 600 Kč

SOUTĚŽ:
pro všechny

100 Kč/1 soutěž

BABY / DOROST / VETERÁNI – ZDARMA I PRO NEČLENY KLUBU

INZERCE
Pro členy
Pro nečleny
Firemní
UZÁVĚRKA INZERCE

100,-- Kč
200,-- Kč
/1 STRANA KATALOGU
300,-- Kč
JE SHODNÁ S UZÁVĚRKOU PŘIHLÁŠEK!

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Vystavovaní jedinci se mohou výstavy zúčastnit, pokud dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším
stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu FCI a ČMKU. Dále se řídíme Řádem ochrany
zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení exteriéru psů ČMKU.
V případě, že se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
Výstava je přístupná psům a fenám plemene anglický buldok, zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Volné pobíhání psů není dovoleno.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního
stavu. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti
vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze.
Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí
splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 - po dobu konání
výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
Veterinární podmínky platí i pro vystavovatele z místa konání výstavy a návštěvníky, kteří mají s sebou psy a
nevystavují je!!!
Pes musí mít čitelné tetování nebo být opatřen čipem.

PROTESTY
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních
předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč pouze v průběhu výstavy.
Nebude-li protest uznán, propadá jistina ve prospěch pořadatele výstavy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
K přihlášce p/f nutno přiložit kopie průkazu původu. K přihlášce p/f do třídy vítězů musí být přiložena kopie dokladu o
získání titulu.
Dodatky v katalogu jsou nepřípustné.
Pořadatel si vyhrazuje právo přeřadit přihlašovaného jedince do jiné třídy, pokud nesplňuje podmínky třídy, do níž je
majitelem přihlášen.

DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ
Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude vydán, očkovací průkaz nebo pas.

ROZDĚLENÍ DO TŘÍD
BABY
4 – 6 MĚS.

DOROST

MLADÝCH

6 – 9 MĚS.

9 – 18 MĚS.

MEZITŘÍDA

OTEVŘENÁ

VÍTĚZŮ

VETERÁNŮ

15 – 24 MĚS.

OD 15 MĚS.

OD 15 MĚS.

OD 8 LET

ČESTNÁ
NEOMEZEN
O

Třída vítězů – přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a
titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
Třída čestná – od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampiona, či titulem
Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1
se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene.

