
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Speciální výstava 

Specialty show 
 

Pro plemena / For breeds: 

Aljašský malamut, Grónský pes, Samojed a 

Sibiřský husky 

 

Alaskan malamute, Greenland dog, 

Samoyed and Siberian husky 

 

CZECH 

NORTHERN PULL 

 Weight Pulling 
 

Pro plemena / For breeds: 

Aljašský malamut, Grónský pes, Samojed a 

Sibiřský husky 
 

Alaskan malamute, Greenland dog, 

Samoyed and Siberian husky 
 

17.9.2022 
Speciální výstava s tituly Vítěz Speciální 

výstavy, CAC a CAJC 

Specialty show with titules Specialty Winner, 

CAC and CAJC 

18.9.2022 
Závody v tahu břemene 

Weight pulling competition 

 

Informace k výstavě Klubu severských psů, Česká republika. / Informations for the show of Nordic dogs club, Czech Republic. 

 

Nová Živohošť, Czech Republic 
 



 

 

 

 
 

ROZHODČÍ / JUDGES: 

 
Plemeno / Breed 17.9.2022 

Aljašský malamut / Alaskan malamute Bruno Maffezzoni (ITA) 

Samojed / Samoyed Bruno Maffezzoni (ITA) 

Sibiřský husky / Siberian husky Nedim Šuta (BIH) 

Grónský pes / Greenland dog Nedim Šuta (BIH) 

*změna rozhodčích vyhrazena / The show reserves the rights to change the judges * 

 
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / ENTRY DEADLINE:   

 

28. 8. 2022 
 

 

 

PROPOZICE k výstavě 
 

PROPOSITIONS of the show 
 

 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ / PLACE: 
JUNIORCAMP TOBOGÁN, NOVÁ ŽIVOHOŠŤ 

Nová Živohošť 98, 257 56 Neveklov, Czech Republic 
 

tel: +420 603 429 190 

www.zivohost.cz e-mail: juniorcamp@zivohost.cz 

 

GPS: 

N 49°45.12525', E 14°24.56528' 

nebo 

49.7520875N, 14.4094214E 

Juniorcamp Tobogán se nachází v jedné z nejkrásnějších lokalit Slapské přehrady cca 60 km od Prahy. 

Juniorcamp Tobogán is located in one of the most beautiful locations of the Slapy Dam, about 60 km from Prague. 

 

 

 

INFORMACE: 
Výstava je otevřena pro psy a feny plemene Aljašský malamut, 

Grónský pes, Samojed a Sibiřský husky.  
Na výstavě se bude soutěžit o tituly CAJC, Speciální vítěz mladých, 

CAC, res. CAC, Speciální vítěz, Speciální vítěz veterán, BOJ, BOV, 

BOS, BOB, Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina, BIS 
Veterán, BIS Baby, BIS Puppy, BIS Junior a BIS.  

 

INFORMATIONS: 
Show is open for breeds Alaskan malamute, Gronladn dog,Samoyed 

and Siberian husky.  
At the show compete for CAJC, Specialty Junior winner, CAC, res. 

CAC, Specialty winner, Specialty veteran winner, BOJ, BOV, BOS, 

BOB, Best Couple, Breeder’s group, BIS Veteran, BIS Baby, BIS 
Puppy, BIS Junior and BIS. 

 

 

PROGRAM:

16. 9. 2022: 
9:30 – 17:00 bonitace 
 

 

 
 

 

 
 

17. 9. 2022: 
9:00 – 9:30 Přejímka psů / Show ground 
opening 

9:30 – 15:30 Posuzování v kruzích / Judgement 

in the rings 
16:00 – Odpolední soutěže - upřesnění v 

katalogu výstavy / Final contests – clarification 

in the show catalogue 

 

18. 9. 2022: 
8:30 – 9:00 Prezentace psů do závodu / Dog 
prezentatioon to the contest 

9:00 – Weight pulling závody / competition

*změna časů vyhrazena / The show reserves the rights to change the schedule. 

http://www.zivohost.cz/
mailto:juniorcamp@zivohost.cz


 

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 
- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. 

- 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. 

- 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. 

VETERINARY CONDITIONS: 
- All the entered dogs must be clinically healthy.  

- Dogs must have pet passport or veterinary certificate with valid 

vaccination against rabies.  

- Dogs from EU and third countries must have valid EU Pet Passport 

and must meet the conditions by the EU Regulation 998/2003 from 
26/5/2003 

- All the time during the dog show the owners must supervise / take 

care of the dogs so that they do not cause any damage to other dogs or 
humans 

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná 
psům a fenám všech uvedených plemen zapsaných v plemenných 

knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného 

pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a 
je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat 

potřebné doklady (certifikát, kopie šampionátu) pro zařazení do třídy 

pracovní a šampiónů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. 
Pořadatel ani organizátor výstavy nezodpovídá za škody způsobené 

psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné 

pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. 
Změny exteriérů psa, prováděné nadměrným lakováním, tónováním 

srsti a základní úpravu trimováním s dlouhodobým vyvazováním psů 

na stolech jsou zakázány. 
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, 

kojící feny, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k 

odstranění vady v exteriéru psa. Majitelé psů s některým z výše 
uvedených titulů, jsou povinni se zúčastnit se svými psy odpoledních 

soutěží. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního 

řádu FCI, těchto propozic a pokynů organizátora výstavy, k čemuž se 
zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou 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, nebo neúplně zaslané 

přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel. Přijetí 
psa na výstavu bude písemně, či e-mailem, potvrzeno nejpozději 1 

týden před výstavou. 

GENERAL PROVISIONS: 
The dog show is organized according to the dog show rules of the FCI 
and ČMKU. Only dogs entered in FCI-accepted stud books are 

allowed to take part at the show. Certain dog have to reached the age 

required for entering the desired class on the show day at the latest. 
Division into classes is according by the FCI Show Regulation and is 

described in the registration form. In case there is no copy of a 

certificate approving the fulfilment of the conditions for entering 
working class or champion class is attached to the entry form, the dog 

will be put into open class. The organizer of the show is not 

responsible for any damages caused by the dog or by the exhibitor 
neither for death nor for loss of the dog. Excluded from the exhibition 

are females in the higher stages of pregnancy and those with surgical 

removal of the exterior defect. Owners of the dogs awarded the titles 
are obliged to participate with their dogs in the final competitions. The 

exhibitors are also obliged to maintain the exhibition area clean. In 

case the show does not take place for objective reasons, the fees would 
be used for covering the show preparation expenses. It is forbidden to 

bring puppies for the purpose of sale to the show. The organizer does 

not accept any responsibility for undelivered applications. Documents 
submitted after the entry deadline will not be taken into consideration. 

 

 
 

 

 

 
 

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 
Každý pes má svou přihlášku. Sleva za druhého a dalšího psa může být 
uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je 

shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. 

doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou 
cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese organizátor 

odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena fotokopie 

průkazu původu. Pokud nebude platba přihlášky provedena do data 
uzávěrky, bude přihláška vyřazena. Pes může být přihlášen pouze do 

jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. 

ONLINE přihlášky na www.dogoffice.cz 
Online přihlášení je vždy potvrzeno na vyplněný e-mail, pokud 

přihlášení proběhlo úspěšně. V případě, že přihlášení není potvrzeno 

na e-mail, je povinností vystavovatele kontaktovat pořadatele! 

INSTRUCTIONS FOR FILLING-IN ENTRY 

FORMS: 
For each dog, a separate entry form must be filled out. The discount for 
the second and additional dogs may be applied only if the name of the 

owner is the same as for the first dog. Any change in the second entry 

form, e.g. addition of joint ownership, will be considered to be a new 
entry at full cost. The organizer does not accept any responsibility for 

an incorrectly filled-in entry forms. A copy of the pedigree must be 

attached to each application form. A dog can only be entered into one 
class. Moving dogs between classes is not possible after the deadline. 

ONLINE entry form www.dogoffice.cz 

Online registration is successful only if you have recieved the 
confirmation by email. If you didn´t recieve it please try again or 

contact us. 

 

PROTESTY: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze 

pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů a 

propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 
2.300 Kč, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, 

jistina propadá ve prospěch organizátora výstavy. 

PROTEST: 
A protest against any decision made by the judge is not admissible. A 

protest can be submitted for formal reasons such as violation of show 

regulation provisions and proposition provisions. The protest must be 
submitted in written form, against a deposit of 92 € and only during the 

show. If the protest is not accepted, the deposit will be forfeited in 
favor of the show organizer. 

 

SOUTĚŽE: 
Dítě, rodič a pes: soutěž pro děti od 4 do 8 let dítěte. Dítě předvede v 
kruhu svého pejska za doprovodu rodiče. Posuzuje se soulad dítěte a 

psa. 

Mladý vystavovatel/ Junior Handling věkové skupiny: I. od 9 -13 let, 
II. od 13 -17 let, platí dosažení data narození přihlášených den před 

výstavou. Soutěží se se psem zapsaným v některé z plemenných knih 

států FCI. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě 
posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě 

posuzováno. Pro soutěž platí předpis vydaný ČMKU. Hodnotí se 

předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. 

Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina, BIS Veterán, BIS 

Baby, BIS Puppy, BIS Junior a BIS. 

COMPETITIONS:  
Child, Parent & Dog - competition for children from 4 to 8 years of 

age. The child will show his dog in the ring accompanied by a parent. 
JUNIOR HANDLING - Competition for junior handlers and their 

dogs. I. category for juniors from 9 to 13 years, II. category for juniors 

from 14 to 17 years. The first three best cooperated couples are placed. 
BEST COUPLE, BEST BREEDER’S GROUP, BIS Veteran, BIS 

Baby, BIS Puppy, BIS Junior and BIS. 

 
 



 

 

ONLINE přihlášky a platby / ONLINE entry and payments 

www.dogoffice.cz 
 

Kontaktní osoba / Contact person: 

Renata Piskacisová – tel.: +420 739 062 975, email: tajemnik@polardogs.cz 
Klub severských psů, z.s., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, Czech Republic 

 

 

POKYNY K PLATBĚ / PAYMENT INSTRUCTION: 
Přijímáme přihlášky a platbu pouze online přes www.dogoffice.cz. Neuhrazené přihlášky do termínu uzávěrky nebudou přijaty!! 

Entry and payment online by the portal www.dogoffice.cz only. The application will not be accepted without an evidence of payments until entry 

deadline 

 

 
VÝSTAVNÍ POPLATKY 

PRO PSY ZAPSANÉ V PLEMENNÉ KNIZE ČMKU – SLEVA 
ENTRY FEES 

FOR DOGS REGISTERED IN THE CZECH STUD BOOK - DISCOUNT 
 

 
ČLEN KLUBU POPLATKY 

CLUB MEMBER FEES 

NEČLEN KLUBU POPLATKY 
NON-MEMBER OF THE 

CLUB FEES 

za prvního psa včetně online katalogu 
first dog, including online catalogue 

950 Kč 1150 Kč 

za dalšího psa 
(bez kat. = stejné jméno majitele jako u 1. psa) 
every additional dog of the same owner like first dog 
(catalogue not included) 

850 Kč 1050 Kč 

štěňata, dorost 
(při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa) 
Minor Puppy, puppy 
(if entering more than one dog, cannot be considered as a 
first dog) 

0 Kč 450 Kč 

veterán 
(při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa) 
Veteran 
(if entering more than one dog, cannot be considered as a 
first dog) 
 

350 Kč 450 Kč 

třída čestná 
(při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa) 
V1 z třídy čestné postupuje do soutěže o BOB a BOS 
Honour class 
(if entering more than one dog, cannot be considered as a 
first dog) 
Exc. 1 in honor class competes for BOB a BOS 

850 Kč 1050 Kč 

Třída mimo konkurenci 
Nejsou zadány žádné tituly, nepostupuje do soutěže o BOB a 
BOS 
Class „mimo konkurenci“ 
No titules in this class, no competition for BOB a BOS 

225 Kč 325 Kč 

Soutěže, Junior handling 
Competitions, Junior handling 

300 Kč 400 Kč 

Dítě, rodič a pes 
Kid, parent and dog 

0 Kč 100 Kč 

 

 

 

http://www.dogoffice.cz/
http://www.dogoffice.cz/
http://www.dogoffice.cz/


 

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY - Standardní ceník (platba pouze v EUR nebo 
ekvivalent v Kč, dle aktuálního kurzu ČNB) 

ENTRY FEES - Standard price list (payment only in EUR or equivalent in 
CZK, according to the current Czech national bank exchange rate) 

 
 

ČLEN KLUBU POPLATKY 
CLUB MEMBER FEES 

NEČLEN KLUBU POPLATKY 
NON-MEMBER OF THE 

CLUB FEES 

za prvního psa včetně online katalogu 
first dog, including online catalogue 39 € 47 € 

za dalšího psa 
(bez kat. = stejné jméno majitele jako u 1. psa) 
every additional dog of the same owner like first dog 
(catalogue not included) 

35 € 43 € 

štěňata, dorost 
(při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa) 
Minor Puppy, puppy 
(if entering more than one dog, cannot be considered as a 
first dog) 

0 € 18 € 

veterán 
(při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa) 
Veteran 
(if entering more than one dog, cannot be considered as a 
first dog) 
 

14 € 18 € 

třída čestná 
(při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa) 
V1 z třídy čestné postupuje do soutěže o BOB a BOS 
Honour class 
(if entering more than one dog, cannot be considered as a 
first dog) 
Exc. 1 in honor class competes for BOB a BOS 

35 € 43 € 

Třída mimo konkurenci 
Nejsou zadány žádné tituly, nepostupuje do soutěže o BOB a 
BOS 
Class „mimo konkurenci“ 
No titules in this class, no competition for BOB a BOS 

9 € 13 € 

Soutěže, Junior handling 
Competitions, Junior handling 12 € 16 € 

Dítě, rodič a pes 
Kid, parent and dog 0 € 4 € 

 
 
 
 

 

 
 

 

 


