KLUBOVÁ VÝSTAVA
10.9.2022 zámek Kozel
PRO PLEMENA AUSTRALSKÁ KELPIE,
WELSH CORGI CARDIGAN A WELSH CORGI PEMBROKE
POŘADATEL

WELSH CORGI A KELPIE KLUB CZ
zapsaný spolek

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

14.8.2022

Rozhodčí:
Maritha Östlund-Holmsten (SE) – AKE
Kim Vigsø Nielsen (DK)– WCC
Pinja Hiltunen – (FI) – WCP
Změny rozhodčích a rozdělení plemen či tříd k rozhodčím VYHRAZENY!
Pokud nebude možná účast zahraničních rozhodčích, budou nahrazeni rozhodčími z ČR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášení přes www.dogoffice.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------Pokud to bude epidemiologická situace v ČR vyžadovat,
budou propozice s ohledem k vládním nařízením upraveny.

Program výstavy:
08:00
09:30
10:00
16:30
( také

– 09:00 Přejímka psů
– 10:00 Zahájení výstavy
– 16:00 Posuzování v kruzích
– 18:00 Závěrečné soutěže
dítě a pes, nejhezčí mazlíček)

Rozdělení do tříd:
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.

štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní
vítězů

tř. čestná
tř. veteránů

4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců – psi s pracovním certifikátem
od 15 měsíců – psi s uznaným mezinárodním či národním titulem
šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální
výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze
od 15 měsíců – psi s uznaným mezinárodním či národním titulem
šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální
výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na titul
od 8 let

Pro zařazení do jednotlivých tříd je rozhodující stáří jedince v den výstavy.

Tituly:
CAJC
- může získat pes a fena ve třídě mladých se zadanou známkou V1
CAC
- může získat pes a fena v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a vítězů se zn. V1
Res. CAC
- může získat pes a fena v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a vítězů se zn. V2
Vítěz klubové výstavy - o titul soutěží psi a feny se získaným titulem CAC
Nejlepší mladý plemene BOJ + Vítěz klubové výstavy mladých
- titul získá pes nebo fena s titulem CAJC
Nejlepší veterán plemene BOV + Vítěz klubové výstavy veteránů
- titul získá pes nebo fena se zn. V1 ve třídě veteránů
Vítěz plemene BOB - o titul soutěží psi a feny s titulem CAJC, Vítěz klubové výstavy, V1 ve
třídě veteránů a V1 ve třídě čestné
Nejlepší opačného pohlaví BOS
Tituly nejsou nárokové a do rodokmenu psa se zaznamenávají se souhlasem vystavovatele.
Tituly nejsou vázány na členství v klubu.

Soutěže:

Nejlepší chovatelská skupina
Nejlepší pár
Do výše uvedených soutěží je nutné se přihlásit
online na: www.dogoffice.cz

Nejlepší kelpie, cardigan a pembroke českého chovu
nastupují všichni jedinci odchovaní v českých chovatelských stanicích a předvedení na klubové výstavě

BIS
BIS
BIS
BIS
BIS

Baby
- nastupují všichni VN1 ze tříd štěňat
Puppy - nastupují všichni VN1 ze tříd dorostu
Junior - nastupují všichni s titulem BOJ
Veteran - nastupují všichni s titulem BOV
(Vítěz klubové výstavy) - nastupují všichni s titulem BOB

Ceny: Všichni vystavovaní jedinci obdrží ve výstavním kruhu posudek. Všichni ocenění

titulem, vítězové soutěží a také první čtyři jedinci ocenění pořadím v každé třídě obdrží cenu
ihned po ocenění v kruhu. Zápis do průkazu původu bude prováděn po ukončení posuzování.

Výstavní poplatky:
1. pes
další pes
tř. štěňat, dorostu, čestná
tř. veteránů
soutěže – pár, skupina

člen klubu
700
500
200
100
200

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

nečlen klubu
900
700
300
100
300

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

zahraniční účastníci
40
30
15
10
15

€
€
€
€
€

Katalog obdrží každý vystavovatel ve výstavním kruhu.
Při přihlášení dvou nebo více psů jednoho majitele je pes hlášený do třídy štěňat, dorostu,
čestné nebo veteránů považován za druhého a dalšího psa a platí částku uvedenou pro
štěňata, dorost, čestnou třídu a veterány.
Neúčast na výstavě z jakéhokoliv důvodu není důvodem k vrácení výstavních poplatků.

Přihlášky:

Pouze online na: www.dogoffice.cz

Kontaktní osoba:

Jitka Kubištová

tel: +420 603 249 185
e-mail: zednikovaj@volny.cz
web: www.corgiklub.eu

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika
Majitel účtu: Welsh corgi a kelpie klub CZ, zapsaný spolek
Nušlova 2292/49, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, Česká republika
Číslo účtu CZK: 2101177357/2010
variabilní symbol: bude vygenerován při přihlášení v systému Dogoffice.
IBAN: CZ3620100000002101177357
Číslo účtu EURO: 2601394809/2010
IBAN: CZ7420100000002601394809
SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX

Všeobecná ustanovení:
- Klubová výstava je otevřená pro všechny welsh corgi pembroke, welsh corgi cardigan
-

a australské kelpie zapsané v plemenných knihách FCI.
V systému Dogoffice bude potvrzeno přijetí přihlášky a vygenerován variabilní
symbol k platbě výstavního poplatku.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn
nebo ztrátu psa.
Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat všechna ustanovení výstavního
řádu FCI, výstavní řád ČMKU, propozice a pokyny výstavního výboru.
Z účasti na výstavě se vylučují feny ve 2. polovině březosti, kojící feny a jedinci
s operativním nebo jiným zákrokem za účelem odstranění vady exteriéru.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity
k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.
Je zakázán prodej štěňat na výstavě.
Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.
Změna rozhodčích vyhrazena!
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního
řádu FCI a výstavního řádu ČMKU.

Protest:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních
důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán
písemně současně se složením jistiny 1500 Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování
v kruzích. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy. Na protest podaný později nebude brán zřetel.

Veterinární předpisy:
-

Všichni psi, kteří se výstavy zúčastní, musí být klinicky zdraví.
Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v době od 21 dnů do 1-3 let podle druhu
vakcíny před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině).
Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona),
nebo platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat
podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 576/2013 ze dne 12. 6. 2013

CLUB SHOW

10.9.2022 CASTLE KOZEL
FOR AUSTRALIAN KELPIE,
WELSH CORGI CARDIGAN AND WELSH CORGI PEMBROKE
ORGANIZER

WELSH CORGI A KELPIE KLUB CZ, r. a.
ENTRY DEADLINES

14.08.2022

Judges:
Maritha Östlund-Holmsten (SE) – AKE
Kim Vigsø Nielsen (DK)– WCC
Pinja Hiltunen – (FI) – WCP
Changes of judges and their assignment to breeds or classes reserved.
If the participation of foreign judges is not possible, they will be replaced by Czech judges.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entries online at www.dogoffice.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------If the Covid-19 situation in the Czech Republic changes,
the propositions will be adjusted with regard to government regulations.

Show schedule:
08:00 – 09:00 Entry form check
09:30 – 10:00 Show opening
10:00 – 16:00 Judging
16:30 – 18:00 Competitions
(also a child and a dog, cutest pet)
Classes:
Baby
4 - 6 months
Puppy
6 - 9 months
Junior
9 - 18 months
Intermediate 15 - 24 months
Open
from 15 months
Working
from 15 months – dogs with working certificate
Winner
from 15 months – dogs with recognized International or National Championship,
National Winners, Club Winners, Specialty Winners, European Winners, World
Winners
Honorary
from 15 months – dogs with recognized International or National Championship,
National Winners, Club Winners, Specialty Winners, European Winners, World
Winners, without title
Veteran
from 8 years
The age of the dog at the day of the show is decisive for entering a certain class.

Titles awarded:
CAJC
– may be granted to male and female with Excellent 1 in Junior Class
CAC
– may be granted to male and female with Excellent 1 in Intermediate, Open,
Working and Winner Class
Res. CAC
– may be granted to male and female with Excellent 2 in Intermediate, Open,
Working and Winner Class
Club Winner – compete males and females with granted CAC title
Best of Juniors (BOJ) + Junior Club Winner
– compete male and female with granted CAJC title
Best of Veterans (BOV) + Veteran Club Winner
– compete male and female with Excellent 1 in Veteran Class
Best of Breed (BOB) – compete males and females with granted CAJC, Club Winner title and
Excellent 1 in Veteran Class and Honorary Class
Best of Opposite Sex (BOS)
Awarding of the titles is not obligatory. The titles are recorded in the dog’s pedigree with the
approval of the exhibitor. Club membership isn’t needed for awarding of the titles.

Competitions:
Breeder’s Group
Best Couple

Entries for these competitions only possible online
at www.dogoffice.cz

Best Kelpie, Cardigan and Pembroke of the Czech breeding
enter all dogs bred in Czech kennels and exhibited at the Club Show

BIS
BIS
BIS
BIS
BIS

Baby – enter all Very Promissing 1 from baby class
Puppy – enter all Very Promissing 1 from puppy class
Junior – enter all dogs awarded the title BOJ
Veteran – enter all dogs awarded the title BOV
(Club Show Winner) – enter all dogs awarded the title BOB

Awards: Every dog exhibited will get a judge’s critique in the show ring. Title holders,

competition winners and the first four dogs in every class will get a prize in the ring after the
judging. Records will be written in the dog’s pedigree after the end of judging.

Entry fees:
1st dog
2nd and other dog
baby, puppy, honorary class
veteran class
competitions - couple, group

club member
700
500
200
100
200

CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

non-member
900 CZK
700 CZK
300 CZK
100 CZK
300 CZK

foreign exhibitors
40
30
15
10
15

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Every exhibitor will get a printed catalogue in the show ring.
When entering more than one dog of the same owner, the dog in baby, puppy, junior,
honorary or veteran class must be considered as the second and other dog and pays the fee
stated for baby, puppy, junior, honorary or veteran class.
If the exhibitor doesn’t attend the show for any reason, the entry fee won’t be returned.

Entry forms:

Online at www.dogoffice.cz

Contact:

Jitka Kubištová

tel: +420 603 249 185
e-mail: zednikovaj@volny.cz
website: www.corgiklub.eu

Bank account:

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic
Account owner:
Welsh corgi a kelpie klub CZ, z.s.
Nušlova 2292/49, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, Czech Republic
Account number CZK: 2101177357/2010, variable symbol: will be assigned by dogoffice.cz
IBAN: CZ3620100000002101177357
Account number EUR: 2601394809/2010
IBAN: CZ7420100000002601394809
SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX

General conditions:
- The Club Show is open for every Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan
-

and Australian kelpie registered in FCI stud book.
Admittance of a dog will be confirmed by Dogoffice and a variable symbol for
the payment will be assigned.
The organizer isn’t liable for any damages caused by the dog or the exhibitor, or for
the dog’s death or loss.
Upon receipt of the application, the exhibitor is subject to FCI show rules, ČMKU rules,
show conditions and the show committee directions.
Highly pregnant females, breastfeeding females and dogs which have undergone
surgery to alter the dog’s appearance are excluded from the show.
If the show is cancelled due to objective reasons, all collected fees will be used to cover
show expenses.
Selling puppies at the show is forbidden.
The exhibitor grants a permission to have his or her address published in the show
catalogue.
Judges list changes reserved!
Unless otherwise specified, the provisions of the FCI international show rules and ČMKU
rules shall apply.

Protests:

Objections against decisions made by judges are not permissible. Formal complaints
concerning violation of show rules or conditions can be filed. Such complaint must be
submitted in written form against the deposit of 1500 CZK at the show office during judging
in the ring. If the protest is found to be unjustified, the deposit will be forfeited to the show
organizer. Later protests won’t be accepted.

Veterinary conditions:
-

All dogs attending the show must be clinically healthy.
Dogs must be immune to rabies. (They were vaccinated, according to the manufacturer
of the vaccine, 21 days to 1-3 years before the day of the show).
Dogs from the Czech Republic must have valid certificate of vaccination (§ 6 veterinary
law), or valid Pet Pass. Dogs from the EU and third countries must meet the conditions
of the EU Regulation 576/2013 from 12/6/2013.

