
 

KLUB CHOVATELŮ A PŘÁTEL RUSKÝCH ČERNÝCH TERIÉRŮ 
pořádá  

24. 9. 2022 - KLUBOVOU VÝSTAVU  
SE zadáváním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ 

  
Rozhodčí: p. Karel Hořák, CZ 

LESNÍ PENZION PODMITROV, MITROV U STRÁŽKU - GPS: Loc: 49°12'56.248"N, 16°40'31.312"E 
 

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK / ANMELDESCHLUSS / CLOSE  I.   26. 8. 2022 II. 3. 9. 2022 
 

Všeobecná ustanovení 

Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná psům a fenám plemene ruský černý teriér, zapsaných v 
plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se 
řídí Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát, 
kopie šampionátu, doklad o platbě) pro zařazení do třídy pracovní a vítězů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené, 
nezaplacené přihlášky budou odmítnuty. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, 
ani za úhyn nebo ztrátu psa.  
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat 
psa v areálu výstavy s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání, stříhání, trimování a kartáčování. Je 

také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, než je nezbytné pro úpravu. Hlasité povzbuzování psů zpoza 
kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným 
způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Porušení tohoto ustanovení může mít za 
následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. 
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, v 
areálu výstavy se chovat slušně a sportovně, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Porušení tohoto nařízení bude mít za 
následek vyloučení z následujících výstav. Vystavovatelé jsou rovněž povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, 
že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem 
jejich prodeje na výstavě je zakázáno.  
Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po poslední uzávěrce nebude brán zřetel. 
Upozorňujeme vystavovatele, že na výstavě může být prováděna namátková kontrola identity psů. Doporučujeme 
vystavovatelům, aby si zkontrolovali čitelnost tetování nebo čipu předem. Vystavovatel je také povinen na požádání předložit 
průkaz původu ke kontrole tetovacího čísla, nebo čipu. 
Vystavovatelé na výstavě jsou odpovědni za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit jeho zdraví 
nebo blaho, jako např. ponechat jej ve vozidle za mimořádného vedra nebo zimy a chovat se k němu hrubým způsobem. 
Porušení tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z dané i následujících výstav. Ponechání psa v uzavřeném dopravním 
prostředku bez dozoru člověka je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psovi musí být v takovém případě zajištěn 
dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). 
Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání. 
Volné pobíhání psů v areálu výstavy není dovoleno. Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny v druhé polovině březosti, 
kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa a agresivní jedinci.  
Rozhodčí má právo zakázat při posuzování používání stahovacích obojků bez zarážky a krmení pamlsky. 

PSI S KUPÍROVANÝMI OCASY MOHOU BÝT VYSTAVOVÁNI. 

Protest 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů 
a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000,- Kč (80,- EUR), a to pouze v průběhu výstavy. 
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

Veterinární podmínky 

Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. 

• Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů. 

• Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným 
pasem pro malá zvířata.  

• Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 
998/2003 ze dne 26. 5. 2003 

 

 



Pokyny:  

Přihlašování pouze prostřednictvím systému Dog office – www.dogoffice.cz 
Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU, FCI a těchto propozic a je povinen se jimi řídit. 
Přijetí přihlášky bude potvrzeno emailem. 
Pokud je pes ve spolumajitelství českého a zahraničního majitele, platba probíhá podle toho, kde je pes zapsán. Pokud v zahraniční 
plemenné knize, platba musí být v EURO, je-li zapsán v české plemenné knize je platba v CZK. Sleva za druhého a dalšího psa může 
být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s prvním, za plnou cenu přihlášeným psem. Každá  
další změna – například doplnění spolumajitelství, bude brána jako přihláška za plnou cenu. Stejné ustanovení platí i pro hlášení 
soutěže párů. 
 

PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ VÍCE PSŮ NELZE ŠTĚNĚ, DOROST, VETERÁNA A TŘ. ČESTNOU POVAŽOVAT ZA 1. PSA. 

 

TITULY A ČEKATELSTVÍ  
 

Čekatelství: 

CAJC, CAC, r.CAC 

➢ CAJC – čekatelství titulu Junior šampion ČR - může získat jedinec, který obdržel ve třídě mladých ocenění výborný 1 

➢ CAC –  čekatelství titulu Český šampion může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo 
vítězů ocenění výborný 1 

➢ res. CAC – může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo vítězů ocenění výborný 2 

Tituly zadávané ve výstavním kruhu při klubové výstavě: 

➢ NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ – titul se zadává nejlepšímu jedinci z tříd štěňat 

➢ NEJLEPŠÍ DOROST – titul se zadává nejlepšímu jedinci z tříd dorostu 

➢ KLUBOVÝ VÍTĚZ pes a fena   

➢ KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH pes a fena 

➢ NEJLEPŠÍ VETERÁN pes a fena 

➢ Nejlepší mladý plemene Best of junior - BOJ 

➢ Nejlepší veterán plemene Best of veterans – BOV 

➢ Vítěz plemene Best of Breed – BOB 

➢ Nejlepší z opačného pohlaví Best of Opposite Sex – BOS 

 
Udělení titulů a ocenění není nárokové a řídí se výstavním řádem ČMKU. 

Tituly Klubový vítěz pes/fena, Klubový vítěz mladých pes/fena jsou udělovány pouze psům/fenám  
v majetku členů KCHPRČT, z.s. 

 

Soutěže v závěrečném kruhu: 

➢ Dítě a pes kategorie 3 – 9 let: pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý 
vystavovatel (Junior Handling). 

➢ Dítě a pes kategorie 10 – 17 let: pro děti starší 10 let a mladší 17 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý 
vystavovatel (Junior Handling). 

➢ Nejlepší pár psů  

➢ Nejlepší chovatelská skupina  

➢ Nejlepší plemeník 

 

✓ Soutěž dítě a pes – obě kategorie – všichni účastníci obdrží věcné ceny. 

✓ Nejlepší pár psů – do soutěže se může přihlásit vystavovatel, pod jehož jménem byl na výstavě posouzen pes a fena. 
Stanovuje se pořadí prvních tří párů. 

✓ Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže se může přihlásit chovatel, z jehož chovatelské stanice bylo na výstavě 
posouzeno nejméně 3 a nejvíce 5 jedinců jednoho plemene a rázu, pocházejících nejméně po dvou otcích a jedné matce 
nebo dvou matkách a jednom otci. Stanovuje se pořadí prvních tří skupin. 

✓ Nejlepší plemeník -  do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se 
typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci. Jedinci nemusí být v majetku 
jednoho majitele. 

http://www.dogoffice.cz/


VÝSTAVNÍ TŘÍDY A POŽADAVKY NA DOKLADY 

Na výstavu může být přijat pouze jedinec s průkazem původu vydaným plemennou knihou členského subjektu FCI nebo 
plemennou knihou státu, který má s FCI uzavřenu dohodu. 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. Příklad: pokud 
se pes narodil 23. ledna 2014, je na výstavě pořádané 23. října 2014 zařazen do třídy mladých. 

TŘÍDA VĚK DOKUMENTY 

štěňat 4 - 6 měsíců  

dorostu 6 - 9 měsíců  

mladých 9 - 18 měsíců kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele 

mezitřída 15 - 24 měsíců kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele 

otevřená od 15 měsíců kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele 

pracovní od 15 měsíců 
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele + kopie dokladu opravňujícího k 
zařazení do třídy pracovní. Bez tohoto dokladu bude pes zařazen do třídy otevřené. 

vítězů od 15 měsíců 

kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele + kopie diplomu mezinárodního 
šampionátu nebo národního šampionátu přiznaného členským státem FCI nebo 
státem, který má s FCI dohodu, titulem národního vítěze a titulem klubového 
vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Titul musí být získán v konkurenci dospělých. 
Bez tohoto dokladu bude pes zařazen do třídy otevřené. 

veteránů od 8 let kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele 

čestná 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. Třída je bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. 
Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout 
do žádných soutěží v rámci plemene (Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz). 

 

Platba na místě není možná 

Pro rozlišení plateb pro uzávěrky rozhoduje datum odepsání částky z Vašeho účtu (podání na poště). Platby v Kč 
výhradně pro české vystavovatele!!! Nezaplacené přihlášky po 2. uzávěrce budou stornovány. Při stornování přihlášky 
v době před druhou uzávěrkou bude ze zaplacené částky účtován manipulační poplatek 100,- Kč. Po druhé uzávěrce 
není storno přihlášky možné. 

 

Přihlášení pouze přes systém DOGOFFICE: www.dogoffice.cz 

 

Informace na: tel. 776 844 444 - Bezvodová 
E-mail: natalie.bezvodova@seznam.cz 

 

PLATEBNÍ ÚDAJE – BANKOVNÍ ÚČET  
 

 

FIO banka: 2800530025/2010 

IBAN:  CZ7220100000002800530025 

BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX 
Při každé platbě vždy uvádějte ve zprávě pro příjemce účel platby a jméno přihlášeného psa. 
(Each payment on club account, please mention payment purpose, name and surname of the payer.) 

http://www.dogoffice.cz/


 

VÝSTAVNÍ POPLATKY  
 

 
ČR ZAHRANIČNÍ ČR ZAHRANIČNÍ 

ČLEN NEČLEN ČLEN NEČLEN ČLEN NEČLEN ČLEN NEČLEN 

UZÁVĚRKA 
ENTRY DEADLINE 

1. 
26. 8. 2022 

2. 
3. 9. 2022 

1. PES 700 Kč 800 Kč 30 EU 40 EU 900 Kč 1000 Kč 40 EU 50 EU 

2. PES 600 Kč 700 Kč 25 EU 35 EU 800 Kč 900 Kč 35 EU 45 EU 

ŠTĚNĚ, DOROST, ČESTNÁ 300 Kč 400 Kč 10 EU 15 EU 350 Kč 450 Kč 15 EU 20 EU 

VETERÁN 400 Kč 500 Kč 15 EU 20 EU 450 K 550 Kč 20 EU 25 EU 

SOUTĚŽE: PÁRY, SKUPINY, PLEMENÍK 300 Kč 400 Kč 20 EU 25 EU 300 Kč 400 Kč 25 EU 30 EU 

DÍTĚ A PES 200 Kč 300 Kč 10 EU 15 EU 200 Kč 300 Kč 10 EU 15 EU 

 


