
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

Klubová

 Pekinéz klubu

Nejlepší štěně, Nejlepší dorost

Datum konání:   27. 11

Místo konání:    kulturn
Hájecká 316, 27353 Hostouň
GPS: 

 

Delegovaný rozhodčí:   Tomáš Kučera

Program výstavy:    od 10:00 

11

 

Uzávěrka přihlášek:   

      

Přihlášení:     www.dogoffice.cz 

Bližší informace:    tel: 

e

Po ukončení výstavy bude 

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE 
PEKINÉZ KLUB, z. s. 

 

ubová výstava 

Pekinéz klubu 
se zadáváním 

 

Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, CAJC, CAC, res. CAC,
Klubový vítěz,  

BOJ, BOV, BOS, BOB 

 

27. 11. 2022 

kulturní dům Hostouň  
Hájecká 316, 27353 Hostouň 
GPS: 550.1123275N, 14.2004442E 

Tomáš Kučera (CZ) 
 (změna vyhrazena) 
 

od 10:00   přejímka psů 

11:00   začátek posuzování 

 

 I.  01. 11. 2022 

 II. 13. 11. 2022 

www.dogoffice.cz  

tel: +420 737 136876 – Zdenĕk Nový 

e-mail: pekinez-klub@email.cz    
prosíme, upřednostňujte elektronickou komunikaci

o ukončení výstavy bude konána bonitace - možnost přihlášení je i během výstavy.

 

 

CAJC, CAC, res. CAC, 

upřednostňujte elektronickou komunikaci 

možnost přihlášení je i během výstavy. 



Propozice výstavy 

Doklady pro účast na výstavě: Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata,  
Vstupní list – bude ke stažení v osobních účtech v systému dogoffice 
nejpozději týden před výstavou 

Veterinární předpisy: Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá, za což odpovídá jejich  
    majitel. Psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů. 

Všeobecná ustanovení: 

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a 
pokyny pořadatelů v průběhu akce. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu 
výstavy a na webu PK. Pořadatel nebude využívat získané osobní údaje a fotografie pořízené na akci k 
jiným účelům než k organizaci a propagaci výstavy (viz. GDPR) a nebude je poskytovat dalším osobám. 
Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách FCI. V den pořádání 
výstavy musí vystavovaní psi a feny dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do určité třídy. Z výstavy se 
vylučují: psi nemocní a z nemoci podezřelí, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé 
feny. Rovněž se vylučují psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat a psi nebezpeční - 
kousaví a agresivní vůči lidem nebo psům.  

V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů s 
výstavou spojených. Pořadatel neodpovídá za případné škody způsobené psem či fenou vystavovatele a 
nebere na sebe odpovědnost za zranění, ztrátu či úhyn psa. 
 
Zadávané tituly a čekatelství: 

Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, CAJC-ČR, CAC-ČR, res. CAC-ČR, Klubový vítĕz, BOJ, BOV, BOS, BOB 
 

Soutěže: 

Nejlepší pár psů:  do soutěže může vystavovatel přihlásit svého psa a fenu, kteří byli na výstavě 
posouzeni, jsou v jeho majetku, ale nemusí pocházet z jeho chovatelské stanice.  

Nejlepší skupina po plemeníkovi:   

do soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky (1. generace), kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí 
se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci, ani přítomen, 
potomci nemusí být z jedné chovatelské stanice ani v majetku jednoho vystavovatele. 

Nejlepší chovatelská skupina:  

do soutěže může chovatel přihlásit nejméně tři a nejvíce pět jedinců, kteří byli na výstavě posouzeni. Musí 
pocházet z jeho chovatelské stanice a musí být nejméně od dvou různých matek nebo dvou různých otců. 
Nemusí být v majetku chovatele. 

Dítĕ a pekinéz:  pro děti starší 3 let a mladší 13 let, nezáleží na exteriérové kvalitě psa, ale na  
   schopnosti dítěte psa předvést a navázat s ním kontakt. 

Protest:  protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Může být podán pouze z formálních  
  důvodů a to písemně v kruhu, současně se složením jistiny 1.000,- Kč, která při rozhodnutí  
  protestní komise v neprospěch vystavovatele propadá. 

 



Rozdělení do tříd: 

třída štěňat 4 – 6 měsíců 

třída dorostu 6 – 9 měsíců 

třída mladých 9 – 18 měsíců 

mezitřída 15 – 24 měsíců 

třída otevřená od 15-ti měsíců - bez ohledu na získané tituly 

třída vítězů od 15-ti měsíců - přístupná pouze s přiznaným titulem – viz níže 

třída veteránů od 8 let 

třída čestná od 15-ti měsíců – nezadává se CAC, přístupná pouze s přiznaným titulem – viz níže 

Pro zařazení do třídy vítězů a čestné je nutné přiložit fotokopii dosaženého titulu: 
Mezinárodní šampion (CIB) nebo Národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, 
Světový vítěz, Evropský vítěz – uvedené tituly musí být získány konkurenci dospělých  
 

Výstavní poplatky: 

 I. uzávěrka II. uzávěrka 

za prvního psa (včetně katalogu) 500,-Kč 600,-Kč 

za druhého a dalšího psa 400,-Kč  500,-Kč  

třída štěňat a dorostu 250,-Kč 350,-Kč 

třída veteránů a čestná 250,-Kč 350,-Kč 

soutěže 200,-Kč 200,-Kč 

 

 ½ strany A5 celá strana A5 

chovatelská inzerce v katalogu 
katalog - on-line – barevně / tištěný– černo-bíle 250,-Kč / 15,- €  400,-Kč / 25,- € 

Při přihlašování více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes přihlašovaný do třídy 
mladých, mezitřídy, tř. otevřené nebo vítězů. 

Platby výstavních poplatků zasílejte na účet:   2801306017/2010  

majitel účtu:      Pekinéz klub, z.s., Molákova 14/595, 186 00 Praha 8 

IBAN: CZ94 2010 0000 0028 0130 6017  SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX 

 

Přihláška také na www.pekinez-klub.wbs.cz 



PŘIHLÁŠKA NA KLUBOVOU VÝSTAVU  

PEKINÉZ KLUB, z. s. 

K přihlášce přiložte aktuální oboustrannou fotokopii průkazu původu psa. 

 
pohlaví  třídy 
pes  štĕňat  mladých  otevřená  čestná  
fena  dorostu  mezitřída  vítĕzů  veteránů  

 
jméno psa vč. ch. st.  
číslo zápisu  datum nar.  
číslo čipu  tetovací č.  
otec  
matka  
chovatel  
majitel  
adresa majitele,  
vč. PSČ 

 

e-mail  tel. č.  
 

Soutĕže 
 

Nejlepší pár psů  
jméno psa  
jméno feny  

 
Nejlepší skupina po plemeníkovi  

jméno plemeníka  
 

Nejlepší chovatelská skupina  
název chov. stanice  

 
Dítĕ a pekinéz  

jméno a vĕk dítĕte  
jméno psa  

 

Prohlášení:  Souhlasím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly zveřejněny v katalogu 
výstavy a na webu Pekinéz klubu, z. s. . Pořadatel nebude využívat získané osobní údaje a fotografie pořízené na 
akci k jiným účelům než k organizaci a propagaci výstavy (viz. GDPR) a nebude je poskytovat dalším osobám. 

 

V__________________ dne _______________  Podpis:  ____________________ 


