Z POVĚŘENÍ ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE z.s.
pořádá ČKCHABJ z.s.

Speciální klubová výstava alpského brakýře jezevčíkovitého
se zadáváním titulů CAJC, res. CAC, CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, Vítěz speciální výstavy
pes a fena, Vítěz speciální výstavy mladých pes a fena, Vítěz speciální výstavy veterán pes a
fena.

dne 28. srpna 2022
v areálu hotelu Allvet
Drnovice 115
683 04 Drnovice
Ubytování si zarezervujte co nejdříve na tel: +420 517 330 553 / +420 725
074 388 nebo recepce@hotelallvet.cz, při objednávání pokojů prosím uvádějte
název akce a to Speciální výstava ABJ.
Odkaz na webové stránky penzionu: https://www.hotelallvet.cz/index.php/kontakt

Posuzování přijala paní Lenka Frnčová

Přihlašovat se budete na výstavu přes program: https://dogoffice.cz
Přihlášky na bonitaci zasílejte poštou nebo emailem na:
Magdalena Vodnárková
512 31 Roztoky u Jilemnice 436
Tel: 721 807 111
E-mail: obchod@alpskybrakyr.cz
Přihlášky zasílejte poštou obyčejně, NE doporučeně.

BONITACE se koná na stejném místě 28. srpna 2022 po skončení výstavy.

Uzávěrky přihlášek na výstavu i bonitaci: 5. srpna 2022
Po uzavření přihlášek se nebude možné přihlásit na výstavu a bonitaci.
Dojde-li k přesunu výstavy, budou psi vystavováni nikoliv ve třídě, do které se
původně hlásili, ale ve třídě, které odpovídá jejich věku ke dni, ve kterém se
výstava uskuteční.
Před návštěvou bonitace i výstavy prosíme o kontrolu aktuálně platných
opatření proti nemoci COVID-19.

Program výstavy:
7:30 - 8:15
8:30 - 15:00

přejímka psů
posuzování v kruhu s vyhlášením výsledků a předáním cen

Třídy:
Třída mladých
Mezitřída
Třída otevřená
Třída pracovní
Třída vítězů
Třída veteránů

stáří 9–18 měsíců
stáří 15–24 měsíců
od 15 měsíců, pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získání
ocenění
od 15 měsíců, pro psy s uznanou zkouškou z výkonu doloženou certifikátem
ČMKJ
od 15 měsíců, pro psy s uznaným titulem Šampióna či Národního vítěze,
Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy
pro psy od 8 let věku

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být
splněny v den podání přihlášky.
Pro zařazení do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce certifikát opravňující k zařazení do této
třídy v ČR vydává ČMKJ, Lešanská 1176/2a, Praha 4, 141 00. Pro zařazení do třídy vítězů doklad
o přiznaném titulu. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, pořadatel je povinen zařadit psa
do třídy otevřené.
Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz,
Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Šampion ČR, Interšampion, Šampion některého
z členských států FCI a je nutno přiložit fotokopii získaného titulu.
V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi
dobrý.

Klasifikace:
Třída mladých – výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná
Mezitřída – výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná
Třída otevřená – výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná
Třída pracovní – výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná
Třída vítězů a veteránů – výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná

Tituly:
se zadáváním titulů CAJC, res. CAC, CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, Vítěz speciální výstavy
pes a fena, Vítěz speciální výstavy mladých pes a fena, Vítěz speciální výstavy veterán pes a
fena.
Udělení titulů není nárokové.
a) Vítěz speciální výstavy pes a fena
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené,
pracovní, vítězů.
b) Vítěz speciální výstavy mladých pes a fena
Titul může být udělen psovi i feně výbornému 1, CAJC

c) Vítěz speciální výstavy veterán pes a fena
Titul může být udělen psovi i feně výbornému 1 z třídy veteránů.
d) 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.
e) Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV)
Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1.
f) Vítěz plemene – Best of breed (BOB)
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z
třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena. Pokud titul
Klubový vítěz pes/fena neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOB
nejlepší jedinec V1 CAC z třídy otevřené, mezitřídy, pracovní a vítězů.
g) Nejlepší z opačného pohlaví – Best of Opposite Sex (BOS)
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1
z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena
opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul BOB. Pokud titul Klubový vítěz
opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul BOB, neobdrží jedinec první v pořadí,
postupuje do soutěže o BOS nejlepší jedinec V1 CAC z třídy otevřené, mezitřídy, pracovní a
vítězů.

Výstavní poplatky:
Člen ČKCHABJ z.s

Nečlen ČKCHABJ z.s.

1. pes

600 Kč

1200 Kč

2. pes

500 Kč

1000 Kč

veterán

300 Kč

600 Kč

Výstavní poplatek uhraďte převodem na účet 2801847817/2010, variabilní symbol 010 kopii
dokladu zašlete na e-mail: obchod@alpskybrakyr.cz
Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout.
V případě, že nezaplacená přihláška bude přijata a pes uveden v katalogu, zavazuje se vystavovatel
zaplatit výstavní poplatek dodatečně, a to i v případě, že se výstavy nezúčastní.
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1 psa považován vždy pes přihlašovaný
do třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do třídy veteránů se
vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.
Katalog výstavy obdrží vystavovatel při přejímce na prvního přihlášeného psa. Spolumajitelství psa
musí být prokázáno zápisem v průkazu původu psa.
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost.
Přijetí na výstavu bude potvrzeno uvedením v Dogoffice a v tabulce na webových stránkách
klubu nejpozději týden po uzávěrce přihlášek.

Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na
vrácení výstavního poplatku.

Doklady k účasti na výstavě:



originální průkaz původu psa
očkovací průkaz psa nebo pas s platným očkováním

Na výstavu nebude vpuštěn pes bez čipu, s výjimkou psů narozených před 1.7. 2011

Veterinární předpisy:
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). 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. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit!

Všeobecná ustanovení:
Z účasti na výstavě budou vyloučeni psi, kteří nebudou uvedeni v katalogu, psi nemocní, podezřelí
z nemoci, po úrazu, feny v druhé polovině březosti, feny háravé, kojící, psi v majetku osob, kterým
bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy
stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Psi musí být zapsáni v plemenné knize členského státu
FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP je FCI uznáván.
Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i
původní zkratku a číslo zápisu země, ze které pes pochází.
Pořadatel 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.
Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na
vrácení výstavního poplatku.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a
výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou
poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v
případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Prodej štěňat j na výstavě je zakázán.
Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.
Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu
ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy.
Titul Klubový vítěz pes a fena, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz veterán může získat jen pes a
fena, jehož majitel je členem klubu ČKCHABJ z.s.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením
jistiny 1 000,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Výstavní výbor:
Ředitel výstavy:
Členové:

Lukáš Vodnárek
Branislav Oravec
Petra Hanzlíková

Propozice a přihlášku na bonitaci psů lze získat rovněž na: www.alpskybrakyr.cz

Pořadatelé se těší na Vaši účast

