
„PODZIMNÍ klubová výstava“  
SHIH-TZU klubu Evropa 

Dovolujeme si Vás pozvat na klubovou výstavu plemene SHIH-
TZU, bez zadání titulu Klubový vítěz, Jsme velice rádi, že nabídku k posouzení přijala 

paní rozhodčí Grygarová Alexandra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Termín konání: 1. 10. 2022  
 
Místo konání: KCP PIZZERIE Paskov, GPS 49.7319839N, 18.2904106E 

 
Uzávěrka přihlášek: 25.9.2022 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu rozhodčího. 
 

 

 

Přejímka psů: od 09,00 hod 

Začátek posuzování: 10,00 hod. 

Zahájení závěrečných soutěží: po ukončení posuzování v kruzích 



Rozdělení tříd: 

Třída štěňat   4 – 6 měsíců 

Třída dorostu  6 – 9 měsíců 

Třída mladých  9 – 18 měsíců 

Mezitřída   15 – 24 měsíců 

Třída otevřená  od 15 měsíců (bez ohledu na získaná ocenění a tituly) 

Třída vítězů  od 15 měsíců (přístupná pro psy s uznaným mezinárodním nebo 
národním titulem šampiona, šampiona ČMKU či titulem Klubový 
vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy) 

Třída čestná  od 15 měsíců (přístupná pro psy s uznaným mezinárodním nebo 
národním titulem šampiona, šampiona ČMKU či titulem Klubový 
vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy), bez nároku na 
CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se může účastnit 
soutěže o titul Vítěz plemene (BOB) 

Třída veteránů  od 8 let 

Rozdělení tříd je dle Výstavního řádu ČMKU. Příslušný věk pro zařazení do dané 
třídy musí být dosažen nejpozději v den konání výstavy. Přeřazování z třídy do třídy 
jako nový požadavek vystavovatele je nepřípustné. 

Tituly: 

CAJC ČR, Nejlepší mladý jedinec – BOJ, CAC ČR, Res. CAC ČR, Nejlepší veterán – 
BOV, Vítěz plemene – BOB, Vítěz plemene opačného pohlaví – BOS, Nejlepší štěně 
výstavy, Nejlepší dorost výstavy, Vítěz čestných tříd, Junior-vítěz výstavy, Veterán-
vítěz výstavy, Nejlepší jedinec výstavy. Udělení titulů není nárokové. Pro získání 
titulů Český junior šampion, Český šampion, Český grand šampion a Český veterán 
šampion platí ustanovení ČMKU. 

BOJ – titul získává pes nebo fena z konkurence s čekatelstvím CAJC 

BOV – titul získává pes nebo fena z konkurence  Výborný 1 ze třídy veteránů 

BOB – do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší 
veterán pes (V 1 z třídy veteránů) a fena (V 1 z třídy veteránů), pes a fena V1 ze třídy 
čestné, dále všichni jedinci, jež obdrželi titul V1, CAC. 

BOS - do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší 
veterán pes (V 1 z třídy veteránů) a fena (V 1 z třídy veteránů), pes a fena V1 ze třídy 
čestné, dále všichni jedinci, jež obdrželi titul V1, CAC. Titul získává jedinec opačného 
pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul BOB. 

Dítě a pes – do soutěže může být přihlášeno dítě ve věku 3 – 12 let, které předvádí 
psa nebo fenu, kteří byli na příslušné výstavě posouzeni. Hodnotí se předvedení a 



vztah mezi dítětem a psem. Z bezpečnostních důvodů musí být dítě schopno psa 
zvládnout!!!  

Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit skupinu 
nejméně tří a maximálně pěti jedinců téhož rázu, kteří pocházejí z jeho chovatelské 
stanice a byli na příslušné výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele, 
musí však pocházet z různých vrhů, nejméně od dvou různých matek nebo otců. 

Nejlepší pár psů – do soutěže může vystavovatel přihlásit svého psa a svoji fenu, 
kteří byli na příslušné výstavě posouzeni. Může se jednat např. o sourozence, matku 
a syna apod. Oba musí být v majetku vystavovatele. 

Nejlepší štěně výstavy – do soutěže nastupují všechna štěňata, která na příslušné 
výstavě obdržela známku Velmi nadějný 1. 

Nejlepší dorost výstavy – do soutěže nastupují všichni jedinci, kteří na příslušné 
výstavě obdrželi známku Velmi nadějný 1. 

Poplatky: 

 člen nečlen 
štěně, dorost, veterán, čestná, mimo konkurence 350,-Kč 450,-

Kč 
pes 600,-Kč 750,-

Kč 
soutěže 100,-Kč 200,-

Kč 
platba na výstavě, zahraniční vystavovatel 1.pes 800,-

Kč 
 

platba na výstavě, zahraniční vystavovatel štěně, dorost, veterán, čestná, 
mimokonkurence  

500,-
Kč 

 

platba převodem ze zahraničí / dle domluvy/   
 
 
Co vás čeká: 

• Úžasný den S DOBROU PARTOU lidiček, kteří miluji VŠECHNY 
CHLUPATÉ CHUCHVALEČKY😊😊  

• Krásný a pohodový den, díky kterému na chvíli zapomeneme na starosti 
a dění kolem nás 

• Usměvavá a dobře naladěna paní rozhodčí 
• Plno krásných cen a skvělé pohoštění 
• No prostě fajn sobota, co více si přát 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
K přihlášení použijte výhradně ON-LINE formulář na http://www.dogoffice.cz/ 
  
Výstavní poplatky uhraďte na č. účtu: 243741532 / 0300   
variabilní symbol uveďte: telefonní číslo, 
Do poznámky pro příjemce, můžete napsat Vaše příjmení. 
Zahraniční vystavovatelé platbu mohou provést ráno před konáním výstavy. 
Stornování přihlášky a neúčast, na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být 
důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. 
 
 
V případě zájmu o bonitaci, použijte ON-LINE formulář na http://www.dogoffice.cz/
  
 
Bonitované zvíře musí nejpozději v den konání bonitace dosáhnout věku 12 měsíců. 
 

• V případě dotazů volejte Eva Balážová 608/460 023, nebo pište 
valentyno@centrum.cz / pomůžu,poradím😊😊 

• Nezapomeňte: Originál průkazu původu psa a výstavní přílohu!!!!!!! 

Veterinární podmínky 
 

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. 

 
Protesty 

 
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 15000,- Kč, a to pouze v průběhu 
výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele. 

 

 

http://www.dogoffice.cz/
http://www.dogoffice.cz/
http://www.dogoffice.cz/
mailto:valentyno@centrum.cz


Upozornění 

• Podle výstavního řádu psi neuvedení v katalogu nesmějí být na výstavě 

posouzeni! 

•  Pořadatelé a výstavní výbor neodpovídají za případné onemocnění psů, 

úhyn nebo ztrátu psa. Za škody způsobené psem zodpovídá 

vystavovatel. 

• Z výstavy jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo 

zúčastnit se výstav, dále háravé feny a feny ve druhé polovině březosti, 

jakož i feny, které mají štěňata mladší 7 týdnů.  

• Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním 

srsti a vyvazování na stolech jsou zakázány. 

Vodění štěňat na výstavu za účelem prodeje je zakázáno. 

Vystavovatel je povinen udržovat pořádek v prostorách celého areálu, uklízet 

po svém psovi!!!!!!! 

Ostatní jiná nejmenovaná ustanovení se řídí dle platných řádů a předpisů FCI a 

ČMKU. 
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