Milí přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na Klubovou výstavu staroanglických ovčáků - bobtailů bez
zadávání titulu Klubový vítěz. Výstava se uskuteční v sobotu 14.5. 2022 na Staré Faře v Chržíně,
Chržín 1, 273 24. Všechny vás i vaše čtyřnohé přátele srdečně zveme.
Těšíme se na shledanou - výbor Bobtail clubu

Sponzor výstavy:

Rozhodčí:

Alexandra GRYGAROVÁ - CZ
Přihlášky zasílejte pouze přes www.dogoffice.cz
Dotazy: Kateřina Lobovská - lobovska@recyclex.cz, mobil: 777 517 106

Uzávěrka přihlášek:

30.4.2022

první pes vč. katalogu
každý další pes
štěňata, dorost, veteráni, čestná tř.
tř. mimo konkurenci a soutěže
katalogová inzerce
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

člen BC
700 Kč
600 Kč
300 Kč
200 Kč

A5: 300 Kč (člen BC) / 500 Kč

__ nečlen BC

__

800 Kč (35 Euro)
700 Kč (30 Euro)
500 Kč (20 Euro)
300 Kč (12 Euro)
A6: 150 Kč (člen BC) / 250 Kč

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
2301085991/2010
52022

Bankovní spojení pro zahraniční platby v eurech:
Číslo účtu: 2901085995/2010
IBAN: CZ6420100000002901085995
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Majitel účtu: Bobtail club, Bydžovského 18, 108 00 Praha 10, Czech republic

Třídy:
Rozdělení do tříd je podle výstavního řádu ČMKU. Pro zařazení do třídy vítězů je nutno
k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do této třídy (Mezinárodní a
Národní šampión krásy FCI, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, Evropský vítěz,
Světový vítěz). Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. K přihlášce psa je
nutno přiložit fotokopii jeho PP. Je otevřena i třída mimo konkurenci, která je pro psy a feny od 15 ti
měsíců věku, bez nároku na klasifikaci. Mohou se jí zúčastnit i ostříhaní jedinci. Přihláška zaslaná po
uzávěrce nebo bez dokladu o zaplacení nebude přijata! Výstava se bude konat venku na travnaté
ploše nebo v případě špatného počasí, pod přístřeškem. Přihlášky se zpětně potvrzují jen e-mailem.
Veterinární podmínky:
Při přejímce psa bude vyžádán jeho očkovací průkaz nebo Europas, v němž se potvrzuje, že
pes byl očkován proti vzteklině, psince a infekční hepatitidě v době ne kratší 30ti dnů a ne starší než
jeden rok.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná všem psům a fenám plemene bobtail, zapsaných v knihách uznaných
FCI, kteří dosáhli v den výstavy požadovaného věku pro zařazení do příslušné třídy.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn
nebo ztrátu psa. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat veškeré veterinární i hygienické předpisy.
Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny
a feny ve vysokém stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativně odstraněnou exteriérovou
vadou. V případě, že by se výstava nemohla z objektivních příčin uskutečnit, budou výstavní poplatky
vráceny vystavovatelům. Změna rozhodčího je vyhrazena!
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů
pro porušení výstavních předpisů a propozic. Musí být dán písemně současně se složením jistiny
1.000,- Kč pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.
Výstavní třídy:
Třída štěňat:
Třída dorostu:
Třída mladých:
Mezitřída:
Otevřená:
Vítězů:
Čestná:
Veteránů:
Mimo konkurenci:
Tituly:
Nejlepší štěně
Nejlepší dorostenec
Nejlepší mladý, BOJ
Nejlepší veterán, BOV

4 až 6 měsíců
6 až 9 měsíců
9 až 18 měsíců (CAJC)
15 až 24 měsíců (CAC)
od 15ti měsíců (CAC)
od 15ti měsíců (CAC přístupná jedincům s titulem Interšampion, Národní
šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz SV, Evropský vítěz, Světový vítěz)
od 15ti měsíců (bez titulu CAC, přístupná jedincům s titulem Interšampion,
Národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz SV, Evropský vítěz,
Světový vítěz) soutěží o BOB
od 8 let
od 15ti měsíců (i pro ostříhané jedince), obdrží posudek, určuje se pořadí, bez
klasifikace
nejlepší pes nebo fena ze třídy štěňat
nejlepší pes nebo fena ze třídy dorostu
nejlepší pes nebo fena ze třídy mladých, oceněni titulem CAJC ČR
nejlepší pes nebo fena ze třídy veteránů, oceněni známkou V1

Nejlepší dosp. pes
Nejlepší dosp. fena
Vítěz plemene, BOB
BOS

Nejlepší pár
Nej. chov. skupina

Program:
14.5.2022

soutěží psi oceněni CAC z mezitřídy, otevřené a vítězů
soutěží feny oceněny CAC z mezitřídy, otevřené a vítězů
soutěží nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1
z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů), nejlepší dospělí jedinci pes a fena
a nejlepší jedinci ze třídy čestné, pes a fena (V1 ze třídy čestné)
soutěží nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1
z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů), nejlepší dospělí jedinci a
nejlepší jedinci ze třídy čestné pes nebo fena opačného pohlaví než je jedinec,
který obdržel titul BOB.
nastupují dva jedinci opačného pohlaví, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v
majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být zapsáno
v PP jedinců.
sestává se z nejméně tří a nejvýše pěti jedinců, bez ohledu na pohlaví,
pocházející ze stejné chovatelské stanice, kteří pocházejí z různých spojení
(min. od dvou různých matek nebo otců) a byli na výstavě posouzeni. Nemusí
být v majetku jednoho vystavovatele.
Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz
8.30 – 9.45
přejímka psů
10.00
zahájení výstavy
10.05
posuzování v kruzích, soutěže, přehlídka vítězů

2022 Club Show
awarding titles
CAJC, CAC CR, BOJ, BOV, BOS, BOB

Saturday – 14.5.2022

Chržín in Czech Republic
address: Stará Fara ,Chržín 1, 273 24

www.bobtailclub.cz

Bobtail Club of Czech Republic would like to invite you to
Club Show at Stará Fara Chržín in Czech Republic – Saturday 14.5.2022
Judge: Alexandra GRYGAROVÁ (CZ)
Sponsor of the Show:

Entry closing date: 30.4.2022
Classes:
Baby class (4-6 months), Puppy class (6-9 months), Junior class (9-18 months – CAJC),
Middle class (15-24 months - CAC), Open class (from 15 months - CAC), Honour class
(National winner , Winner of Special Show, Certificate of the National Champion or
Interchampion, World winner, European winner, In Honour class is not awarded CAC
but it competes for BOB), Winner class (National winner, Winner of Special Show,
Certificate of the National Champion or Interchampion, World winner, European
winner - CAC), Veteran class (from 8 years), Class without competition (from 15
months, also for short coated dogs),

Competitions:
Best Pair, Best Breeder’s Group

Titles:
Best Puppy, Best of Junior - BOJ, Best of Veteran - BOV, Best of Breed - BOB, Best of
Opposite Sex - BOS.

Payments:
Entry

30.4.2022

For the 1st dog:
35 euro
For each additional dog:
30 euro
Baby, Puppy, Veteran classes:
20 euro
Assesment not competition and Competitions: 12 euro
Advertisement in catalogue:
A5 page 20 euro, A6 page 10 euro

BANK ACCOUNT DETAILS:
bank account: 2901085995/2010
IBAN: CZ6420100000002901085995
BIC/ SWIFT Code: FIOBCZPPXXX
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Account Holder:
Bobtail club,Bydžovského 18, 108 00 Praha 10. Czech Republic
All bank expences are chargeable to the payer.
Entry form address:

www.dogoffice.cz

Info:

Kateřina Lobovská, email: lobovska@recyclex.cz
Phone: 00420 777 517 106

Important information:
Show ground will be in Old rectory complex open grassy area, in the case of bad weather the
show will be held under a shelter. Only those dogs and bitches registered in the studbook,
with registration approved by FCI, will be admitted to take part at the show. Entry forms
without a payment or/and without a copy of certificate of identification [PP] (all Classes)
and the recognized Title (only for the Winner Class and Honour class) will not be
accepted!!! Original of the pedigree has to be submitted upon request. All dogs taking part at
the show must be vaccinated against rabies, Carré disease, infectious hepatitis and must be in
perfect health condition. Biting dogs, sick dogs, dogs suspected of being sick and bitches in
season and visibly pregnant bitches are not allowed to be brought into the exhibition area. The
decision of the judge is final and no legal claims against it are possible.

Official Veterinary Order:
The event shall be supervised by an Official Veterinary Surgeon. Orders and instruction given
by him/her shall be strictly observed by the exhibition management as well as participants.
Dogs presented must have been vaccinated against rabies, Carré disease and infectious hepatitis
a minimum of 30 days prior to the show and not over 12 months from the day of vaccination.
Proof of vaccination shall be furnished in form of a veterinary attest in Europassport showing
the following indications: name and residence of the animal owner, breed and sex and special
peculiarities of the animal. Date of vaccination and type manufactured and control number of
vaccine used. The origins of each dog will be proved at any time. The official Vet may refuse
the admission of dogs in the Show in the event of non conformity to health regulations.

Program:
14.5. 2022

Club OES Show
8.30 – 9.45 veterinary control
10.00
show commences
10.05
start of judging, competitions, winners

