VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám
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 ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky
nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní, vítězů a
čestné, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem
nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není povoleno. Kousaví psi musí být
opatřeni náhubkem. 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. Vystavovatelé jsou
povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k
čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v místě konání výstavy. 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. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nedoručené
přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i
v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Změna rozhodčího vyhrazena. Vystavovatelé na výstavě ČMKU 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, resp. chovat se k němu hrubým způsobem.
Porušení tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z dané i následujících výstav.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva, psi nepotřebují doklad o
klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu; po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby
nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění psů a osob. Všichni psi musí být vybaveni
pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a
o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou
vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. F veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi
chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a
Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: Přihlášky se vyplňují elektronicky na webu www.dogoffice.cz.
Každý pes má svou přihlášku. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno
majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. spolumajitel, bude brána jako nová
přihláška za plnou cenu. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psa po uzávěrce není možné.
Vstupní list bude zaslán e-mailem.
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz
vydán. Platný očkovací průkaz psa nebo jeho pas PET PASSPORT s uvedeným platným očkováním.
PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny ve výši
dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude–li protest uznán, jistina
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

TŘÍDY:
Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce.
Vstup do třídy pracovní je podmíněn doložením certifikátu o vykonané zkoušce.
Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů: mezinárodní či národní titul
šampiona, titul národního vítěze, klubového vítěze, vítěze speciální výstavy, evropského vítěze, světového vítěze.
Vstup do třídy čestné je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz
speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz. Šampion ČR, Šampion ČMKU, C.I.B, C.I.E., národní šampion
některého z členských státu FCI. Ve třídě čestné se nezadává CAC a V 1 nepostupuje do soutěže o Klubového
vítěze/Vítěze FIWC, ale postupuje do soutěže o BOB nebo BOS.
TITULY A ČEKATELSTVÍ:
Super puppy – nejlepší pes nebo fena ze třídy štěňat z konkurence jedinců se zadanou známkou velmi nadějný 1
Primus minor – nejlepší pes nebo fena ze třídy dorostu z konkurence jedinců se zadanou známkou velmi nadějný 1
CAJC ČR – pes a fena ve třídě mladých s oceněním výborný 1
CAC ČR – pes a fena ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů - s oceněním výborný 1
Res. CAC – pes a fena ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů - s oceněním výborný 2
Vítěz FIWC mladých / klubový vítěz mladých – pes a fena s titulem CAJC
Vítěz FIWC veteránů / klubový vítěz veteránů – pes a fena s oceněním výborný 1 ve třídě veteránů
Vítěz FIWC / Klubový vítěz – nejlepší pes a fena z konkurence vítězů mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů
Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ) - titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence
všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV) - pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění
výborný 1.
Vítěz plemene – Best of breed (BOB) - do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší
veterán pes (V1) a fena (V1), vítěz třídy čestné pes (V1) a fena (V1), a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Klubový
vítěz či Vítěz FIWC).
Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex (BOS) - do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo
fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1) nebo fena (V1), vítěz třída čestné pes (V1) nebo fena (V1), a nejlepší dospělí
jedinci pes nebo fena (Klubový vítěz či Vítěz FIWC) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
ZJEDNODUŠENÉ PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULŮ ŠAMPIONŮ:
Český junior šampion - bude přiznán psu/feně kteří získají titul CAJC na obou výstavách (FIWC 2022 + klubová
výstava WDK 2022).
Český šampion - bude přiznán psu/feně, kteří získají titul CAC na obou výstavách (FIWC 2022 + klubová výstava
WDK 2022).
Český veterán šampion - bude přiznán psu/feně, kteří získají ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů na obou
výstavách (FIWC 2022 + klubová výstava WDK 2022).
Psům zapsaným v plemenných knihách zemí, s nimiž má ČMKU podepsanou reciproční dohodu (tj. Dánsko,
Estonsko, Finsko, Gruzie, Izrael, Litva, Lotyšsko, Rusko, Ukrajina) bude udělen titul českého šampiona (resp.
junioršampiona) na základě získání 1 x CAC (resp. CAJC) v případě, že v době jeho udělení je pes již národním
šampionem (resp. junioršampionem) v zemi svého majitele.
SOUTĚŽE:
Nejlepší hlava – účastníky soutěže vybírá rozhodčí v průběhu výstavy v jednotlivých třídách tak, že jim předá
kartičku, která je opravňuje soutěže se zúčastnit.
Nejlepší pohyb – účastníky soutěže vybírá rozhodčí v průběhu výstavy v jednotlivých třídách tak, že jim předá
kartičku, která je opravňuje soutěže se zúčastnit.
Nejlepší pár psů - pes a fena jednoho plemene v majetku stejného majitele, kteří byli na výstavě posouzeni. Nejlepší
chovatelská skupina – min. tři a max. pět jedinců jednoho plemene pocházející z jedné chovatelské stanice, z
různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v
majetku chovatele.
Nejlepší tři generace – tří generační skupina jedinců (prarodič - rodič - potomek), kteří byli na výstavě posouzeni.
Nemusí být v majetku stejného majitele, nemusí pocházet ze stejné chovatelské stanice.

GENERAL PROVISIONS: The show is held under the ČMKU show regulations and is accessible to all males and
females of all breeds, registered in FCI-recognized studbooks, which reach the age required for entering the
desired class at the latest on the show day. Division into classes is governed by the FCI and ČMKU Show
Regulation and is shown in the Entry form. In case 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. On the show venue all dogs have to be kept on a leash. Biting dogs have
to wear a muzzle. Females in season, in second half of pregnancy, nursing females and dogs, who had a surgery or
other veterinary intervention performed to remove a conformation fault can not be shown. The exhibitors are
obliged to abide with the provisions of the FCI and ČMKU Show Regulations, of these propositions and the
instructions of Show Committee, to which they bind themselves by submitting the entry form. They are also
obliged to maintain a clean exhibition area . 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 to the show for
purposes of sale. The organizer does not accept any responsibility for miscarried applications. Documents
submitted after the last entry deadline will not be taken into consideration. Exhibitors at the ČMKU show are
responsible for the welfare of dogs. It is forbidden to expose a dog to a situation that could endanger his health or
well-being, such as leaving him in a vehicle in extraordinary heat or winter,or respectively, behave in a rough way.
Violations of this Regulation will result in exclusions from this as well as the following exhibitions.
VETERINARY PROVISIONS: All the entered dogs must be clinically healthy. 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 people. 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.
INSTRUCTIONS FOR FILLING-IN ENTRY FORMS: Entry forms are filled-in on-line on www.dogoffice.cz
website. Each dog has his own entry form. Discount for the second and other dogs can be applied only if the
owner of the dogs is the same. If there is a difference in ownership (fx. co-owner) the discount is not applicable.
Each dog can be entered only in one class. Changing classes after dead line is not possible. Entry confirmation will
be sent by e-mail.
DOCUMENTS TO ENTER THE SHOW GROUND: Pedigree of the dog or a kennel club confirmation that a
pedigree will be issued. Pet Passport with a valid rabbies vaccination.
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 60 Euro, during the course of the show. If the protest is found to be
unjustified, this deposit will be forfeited to the organizer of the show.
CLASSES: Division into classes is governed by Show Regulation of CMKU and FCI and is indicated on the entry
form. To enter a dog in the working class, please provide a certificate. To enter a dog in a honor class please
provide a certificate of one of the following titles: National winner, Club winner, Specialty show winner, European
winner, World winner, national Champion of one of the FCI member countries, C.I.B, C.I.E. CAC is NOT
awarded in the honour class and class winner can NOT compete for Club winner/FIWC winner, BOB nor BOS
titles. To enter a dog in a winners class, please provide a certificate of one of the following titles: C.I.B., C.I.E.,
national Champion, National winner, Club winner, Specialty winner, European winner or World winner.

CLASSES:
Division into classes is governed by Show Regulation of CMKU and FCI and is indicated on the entry form.
To enter a dog to the working class, please provide a certificate.
To enter a dog to the winners class please provide a certificate of one of the following titles: C.I.B., C.I.E.,
national Champion, National winner, Club winner, Specialty winner, European winner or World winner.
To enter a dog to the honor class please provide a certificate of one of the following titles: National winner, Club
winner, Specialty show winner, European winner, World winner, national Champion of one of the FCI member
countries, C.I.B, C.I.E. CAC is NOT awarded in the honour class and class winner can NOT compete for Club
winner/FIWC winner, but can compete for BOB and BOS titles.
TITLES:
Super puppy – best male or female from baby class awarded very promising 1
Primus minor – best male or female from puppy class awarded very promising 1
CAJC CZ – male and female in junior class awarded with excellent 1
CAC CZ – males and females in intermediate, open, working and winners class awarded with excellent 1
res. CAC CZ – males and females in intermediate, open, working and winners class awarded with excellent 2
FIWC Junior Winner / Club Junior Winner – male and female with CAJC award
FIWC Veteran Winner / Club Veteran Winner – male and female awarded with excellent 1 in veteran class
FIWC winner / Club winner – best male and female from intermediate, open, working and winners class
awarded with CAC
Best of Juniors – Best Junior in Breed (BOJ) – best male or female with CAJC award
Best of Veterans – Best Veteran in Breed (BOV) – best male or female awarded excellent 1 in veteran class
Best of Breed (BOB) – the best male or female out of best junior male (CAJC), best junior female (CAJC), best
veteran male (excellent 1), best veteran female (excellent 1), honour class winner males (excellent 1), honour class
winner female (excellent 1), Club/FIWC winner male and Club/FIWC winner female.
Best of Opposite (BOS) - the best male or female out of best junior male (CAJC) or best junior female (CAJC),
best veteran male (excellent 1) or best veteran female (excellent 1), honour class winner male (excellent 1) or
honour class winner female (excellent 1), Club/FIWC winner male or Club/FIWC winner female of the opposite
sex of the BOB winner.
SPECIAL CONDITIONS FOR CHAMPION TITLES:
Czech Junior Champion – male and female who win CAJC award on both shows (FIWC 2022 + WDK Club
show 2022).
Czech Champion – males and females who win CAC award on both shows (FIWC 2022 + WDK Club show
2022).
Czech Veteran Champion – male and female who win excellent 1 in a veteran class on both shows (FIWC 2022
+ WDK Club show 2022).
Dogs registered under kennel clubs of countries which have signed a reciprocal contract with Czech kennel club
ČMKU (those are: Denmark. Estonia, Finland, Georgia, Israel, Latvia, Lithuania, Russia and Ukraine) will be
awarded Czech Champion (resp. Czech Junior Champion) after winning 1x CAC (resp. 1x CAJC), if the dog is
already a champion (resp. Junior champion) in his country.

COMPETITIONS:
Best Head – dogs for this competition will be chosen by the judge during class judging. The chosen dogs will get a
ticket for the competition in the ring.
Best Movement - dogs for this competition will be chosen by the judge during class judging. The chosen dogs will
get a ticket for the competition in the ring.
Best Couple – male and female of one breed owned by the same owner/s who were both judged at the show.
Best Breeders Group – minimum of 3, maximum of 5 dogs of the same breed, bred under the same kennel name,
out of different breedings (at least two different sires or two different dams) who were all judged at the show.
These dogs do not have to be owned by the breeder.
Best Three Generations – three generation group (grandparent – parent – offspring) of dogs who were judged at
the show. These dogs do not have to belong to the same owner, nor they have to be bred by the same breeder.

