
 

 
 

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA 
 

RETRIEVER KLUB CZ - Spolek 
 

pořádají  pro všechna plemena retrieverů 

v Královicích u Slaného 

 

15.10.2022 Oblastní klubovou výstavu retrieverů 
se zadáním CCh, Vítěz třídy, Vítěz třídy mladých, Vítěz třídy veteránů, Oblastní vítěz, Dítě a pes, Nejlepší štěně, 
Nejlepší dorost, Nejlepší mladý, Nejlepší Veterán, Nejlepší třídy čestné, Nejlepší třídy pracovní, Vítěz Oblastní 

klubové výstavy Královice 2022, Nejlepší pár, Nejlepší plemeník, Nejlepší chovatelská skupina 

a 

16.10.2022 Klubovou výstavů retrieverů 
se zadáním CCh, CAJC, CAC, res. CAC a tituly BOJ, BOV, BOS, BOB, KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH 2022, 

KLUBOVÝ VÍTĚZ 2022, BIS, BIS baby, BIS puppy, BIS Junior, BIS Veterán, BIS třídy čestné, BIS třídy pracovní, 
Nejlepší pár, Nejlepší plemeník, Nejlepší chovatelská skupina 

 

titul CCh (čekatelství na klubového šampiona) zadáváno ve třídách - mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Místo konání: 
 
Jezdecký areál Královický dvůr, Královice 91, 274 01 Slaný 
http://kralovickydvur.cz/ 
 

Uzávěrky: 
 
I. uzávěrka : 16.09.2022  
II.uzávěrka: 30.09.2022 
 

Program výstav: 
 

Program sobota 15.10.2022.: 

09.00 hod. – 10.00 hod. přejímka psů 

10.00 hod. – zahájení výstavy 

10.15 hod. – 15.00 hod. posuzování v kruzích 

cca od 15.00 hod.  soutěže 

 

Program neděle 16.10.2022: 

09.00 hod. – 10.00 hod. přejímka psů 

10.00 hod. – zahájení výstavy 

10.15 hod. – 15.00 hod. posuzování v kruzích 

cca od 15.00 hod.  soutěže 
 

Časový harmonogram je pouze orientační. Každý vystavovatel je povinen si ohlídat případné časové změny podle 
průběhu výstavy. Pokud vystavovatel nenastoupí včas do kruhu, nemůže být jím vystavovaný pes dodatečně 
předveden. Majitelé psů s uděleným titulem „BOB“ jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky 
vítězů! 
 

Přihlášky: 

PŘIHLAŠOVÁNÍ pouze přes DOGOFFICE  http://www.dogoffice.cz/ 

 

K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince s 
uvedením majitelů nebo spolumajitelů. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy vítězů nebo 
certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit 
psa do třídy otevřené. 
Příjem přihlášek emailem ani klasickou poštou není možný. Takové případné přihlášky nebudou akceptovány. 
Přihlášky zaslané po 31.9.2022 a přihlášky bez kopie dokladu o zaplacení nebudou přijaty!! 
Přihlášky které jsou nedostatečně zaplaceny (např. nesprávná cena) nebudou přijaty !! 
Pokud není u platby správně uveden variabilní symbol (vygenerovaný v dogoffice) a platba přijde z účtu vedeného 
na jiné jméno, než je majitel psa a ani zpráva pro příjemce jméno majitele neobsahuje, nelze takovou platbu přiřadit 
k žádné přihlášce. Přihláška pak jako nezaplacená nebude přijata a nepřiřazená platba po zpracování vyúčtování 
výstavy vrácena jako přeplatek! Stačí správně uvést variabilní symbol. 
 
Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu.  
 
Přijetí psa na výstavu bude po kontrole přihlášky organizátory potvrzeno v systému dogoffice – statut přihlášky se 
změní z nována vyřízená. Tato informace Vám přijde též na email, který jste uvedli při své registraci do tohoto 
systému (zkontrolujte si, zdaje Váš email v dogoffice aktuální, jinak informace neobdržíte). Informace v dogoffice 
„čeká se na spárování platby“ neníu klubové výstavy podstatná a nemá vliv na úplnost přihlášky! Na informaci, že 
Vaše přihláška je vyřízená, vyčkejte, přihlášek je 
mnoho a jsou zpracovávány postupně. 
 

Vstupní listy si pak cca 3 dny před výstavou stáhnete  vdogoffice. 
 
 

Kontakt organizátora: 
 
DiS Lucie Vodičková 
Email: lucka.urx@gmail.com 
Tel: +420 602 624 227 
www:  https://klubove-vystavy-retrieveru-1516-10-2022.webnode.cz/ 
FB stránka:  https://www.facebook.com/Klubov%C3%A9-v%C3%BDstavy-Kr%C3%A1lovice-1516102022-
100616752788890/ 
 
 

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


Rozhodčí: 
 
sobota 15.10.2022.: 
 
Hlavní rozhodčí: Ing. Jarmila Jindřichovská  
 
Golden retriever - psi:    Linda Harvey Major 
Golden retriever - feny:    Ray Strudwick 
Flat coated retriever:    Lyn Strudwick 
Labrador retriever:    Saskia Rathenau 
Curly Coated retriever:    Ray Strudwick 
Chesapeake bay retriever:   Ray Strudwick 
Nova Scotia duck tolling retriever:  Linda Harvey Major 
 

neděle 16.10.2022: 

 
Hlavní rozhodčí: Ing. Jarmila Jindřichovská 
 
Golden retriever - psi:    Ray Strudwick 
Golden retriever - feny:    Lyn Strudwick 
Flat coated retriever:    Saskia Rathenau 
Labrador retriever:    Linda Harvey Major 
Curly Coated retriever:    Saskia Rathenau 
Chesapeake bay retriever:   Saskia Rathenau 
Nova Scotia duck tolling retriever:  Ray Strudwick 
 

Výstavní výbor si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění rozhodčích nebo změnu jejich přiřazení k plemenům / 
kruhům dle počtu přihlášených psů. 
 

Výstavní poplatky: 
 
15.10.2022 Oblastní klubová výstava 
 

 základní cena cena pro členy RK CZ 

 I.uzávěrka 16.9.2022 II.uzávěrka 30.9.2022 I.uzávěrka 16.9.2022 II.uzávěrka 30.9.2022 

za prvního psa 700 CZK 800 CZK 600 CZK 700 CZK 

za dalšího psa  600 CZK 700 CZK 500 CZK 600 CZK 

štěňata a dorost 400 CZK 500 CZK 300 CZK 400 CZK 

veterán a čestná 400 CZK 500 CZK 300 CKZ 400 CZK 

soutěže 300 CZK 300 CZK 200 CZK 200 CZK 

Soutěž na výstavě do 10:00 hod. (pouze Dítě a pes)  300 CZK  

(pes ze třídy štěňat, dorostu, veteránů a čestné nemůže být považován za prvního psa) 

 

16.10.2022 Klubová výstava 
 

 základní cena cena pro členy RK CZ 

 I.uzávěrka 16.9.2022 II.uzávěrka 30.9.2022 I.uzávěrka 16.9.2022 II.uzávěrka 30.9.2022 

za prvního psa 1000 CZK 1200 CZK 900 CZK 1100 CZK 

za dalšího psa  900 CZK 1100 CZK 800 CZK 1000 CZK 

štěňata a dorost 400 CZK 500 CZK 300 CZK 400 CZK 

veterán a čestná 500 CZK 600 CZK 400 CZK 500 CZK 

soutěže 400 CZK 400 CZK 300 CZK 300 CZK 

Soutěž na výstavě do 10:00 hod. (pouze Dítě a pes)  300 CZK  

(pes ze třídy štěňat, dorostu, veteránů a čestné nemůže být považován za prvního psa) 

 



Platební údaje: 
 
Číslo účtu pro platby z České republiky:  2901739194 / 2010  (FIO banka a.s.) 
Pro zahraniční platby IBAN: CZ37 2010 0000 0029 0173 9194  (je nutné provést zahraniční platbu s poplatky na 
vrub plátce tj. poplatky OUR) 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
Variabilní symbol:  číslo „vygenerované systémem dogoffice“ – nutné pro spárování plateb 
 
Specifický symbol: pro členy RK CZ „členské číslo“ – kvůli nároku na slevu z výstavních poplatků 
Zpráva pro příjemce: jméno majitele psa 
 
Pro rozlišení plateb při uzávěrce rozhoduje datum zadaní přihlášky do systému dogoffice a provedení platby, a to 
taskutečnost, která nastane později. 
 
Storno přihlášek je možné do termínu II. uzávěrky za 50 % poplatek. 
 

Výstavní třídy: 
 
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní 
podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. V případě, že pes má narozeniny v den, kdy je vystavován, 
vystavovatel si může vybrat třídu (před uzávěrkou), do které bude pes zařazen. V případě následných výstav 
konaných v jednom místě v průběhu několika dní musí vystavovatel přihlásit psa do odpovídající třídy (před 
uzávěrkou). 
Přeřazovat psa ze třídy do třídy na výstavě je možné pouze s písemným souhlasem pořadatele a je povoleno 
pouze v případě, že došlo k záměně plemene nebo pohlaví, nebo že chybné zařazení psa je způsobeno 
pořadatelem.Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy.  
 
Rozdělení psů do tříd:  
 

1. třída štěňat - 4 – 6 měsíců 
2. třída dorostu - 6 - 9 měsíců 
3. třída veteránů - od 8 let - třída veteránů se bude posuzovat po třídě dorostu 
4. třída mladých - 9 - 18 měsíců 
5. mezitřída - 15 - 24 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná 

ocenění  
6. třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná 

ocenění  
7. třída pracovní - od 15 měsíců, je přístupná pouze psy kteří k přihlášce připojí fotokopii certifikátu 

opravňujícího k zařazení do této třídy. 
8. třída vítězů - od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, 

titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze,Světového vítěze. 
Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých. 

9. třída čestná – od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, 
titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového 
vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí.  
 

Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy. 
 
Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů, veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů 
oceněných známkou výborná či velmi dobrá.  
 

 

TITULY, které se zadávají v kruzích v rámci plemene v sobotu 15.10.2022: 
 

• Vítěz třídy - může být udělen jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů 
a veteránů ocenění výborný 1.  

• Oblastní vítěz - může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy 
otevřené, pracovní, vítězů.  

 

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul 
odpovídá požadavkům na jeho zadání. Výše uvedené tituly mohou být na vyžádání zapsány do průkazu původu. 
 

Ocenění, která se zadávají při odpoledních soutěžíchv sobotu 15.10.2022 (výsledky se nezapisují do 
průkazu původu): 
 

 

 



SOUTĚŽE: 

• Dítě a pes 
pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior 
Handling). Soutěží se psem skupiny VIII. FCI zapsaným v některé z plemenných knih států FCI, nemusí 
být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa. 

• Nejlepší pár psů 
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.  

• Nejlepší chovatelská skupina 
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene 
pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a 
byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.  

• Nejlepší plemeník 
Do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ 
a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci ani nemusí být 
přítomen.  

• Nejlepší štěně  
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1. 

• Nejlepší dorostenec  
 Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1. 

• Nejlepší mladý  
Do soutěže nastupují všichni psi i feny se známkou Výborný 1, Vítěz třídy mladých. 

• Nejlepší veterán  
Do soutěže nastupují všichni psi i feny se známkou Výborný 1, Vítěz třídy veteránů. 

• Nejlepší z pracovních tříd 
Do soutěže nastupují všichni psi i feny se známkou Výborný 1 ze třídy pracovní. 

• Nejlepší z čestných tříd  
Do soutěže nastupují všichni psi i feny Výborný 1 z čestných tříd. 

• Vítěz Oblastní krajské výstavy Královice 2022 
Do soutěže nastupují všichni jedinci (psi i feny), kteří získali titul Oblastní Vítěz. 

 
 

TITULY a čekatelství, které se zadávají v kruzích v rámci plemene v neděli 16.10.2022: 
 

• CAJC, Klubový vítěz mladých – může být zadánopsovi a feně, kteří ve třídě mladých získali ocenění V1 

• CAC – může být zadáno psům a fenám z mezitřídy, tříd otevřené, pracovní a vítězů, kteří získali ocenění 
V1 

• Res.CAC - může býtzadáno psům a fenám z mezitřídy, tříd otevřené, pracovní a vítězů, kteří získali 
ocenění V2 

• Klubový vítěz Královice 2022- soutěží psi i feny s čekatelstvím CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní 
avítězů. 

• BOJ – Nejlepší mladý plemene – může získatnejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech 
mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC 

• BOV – Nejlepší veterán plemene – může získatpes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění 
výborný 1. 

• BOB – Vítězplemene – do soutěže nastupují Klubový vítěz mladých pes (CAJC) a fena (CAJC), V1 pes a 
fena z třídy veteránů, V1 pes a fena z třídy čestné anejlepší dospělí jedinci pes a fenaKlubový vítěz 
Královice 2022 

• BOS –do soutěže nastupují Klubový vítěz mladých pes (CAJC) a fena (CAJC), V1 pes a fena z třídy 
veteránů, V1 pes a fena z třídy čestné a nejlepší dospělí jedinci pes a fena Klubový vítěz Královice 
2022opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul BOB. 

 

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul 
odpovídá požadavkům na jeho zadání. Výše uvedené tituly mohou být na vyžádání zapsány do průkazu původu. 
 

Ocenění, která se zadávají při odpoledních soutěžíchv neděli 16.10.2022(výsledky se nezapisují do průkazu 
původu): 
 

SOUTĚŽE: 

• Dítě a pes 
pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior 
Handling). Soutěží se psem skupiny VIII. FCI zapsaným v některé z plemenných knih států FCI, nemusí 
být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa. 

• Nejlepší pár psů 
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.  

• Nejlepší chovatelská skupina 
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene 



pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a 
byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.  

• Soutěž o nejlepšího plemeníka 
Do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ 
a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci ani nemusí být 
přítomen.  

• BIS Baby 
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1 

• BIS Puppy 
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1 

• BIS Junior  
Do soutěže nastupují všichni jedinci, kteří získali BOJ (pes nebo fena). 

• BIS Veterán 
Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene (BOV) 

• BIS Pracovní  
Do soutěže nastupují všichni psi i feny se známkou Výborný 1, CAC ze třídy pracovní 3 

• BIS Čestná 
Do soutěže nastupují všichni psi i feny výborný 1 z čestných tříd. 

• BIS  
Do soutěže nastupují všichni jedinci, kteří získali BOB (pes nebo fena). 
 
 

Doklady k účasti na výstavě: 

 
- Vstupní list  

- Průkaz původu psa 

- Očkovací průkaz nebo pas s platnou vakcinací proti vzteklině  
 

Veterinární podmínky: 

 
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá 

Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti 
vztekliněv souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí 
musí býtdoprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 
Parlamentu aRady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 
 

Další ustanovení:, 

 
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie 
dokladu o tom, že pes má zkoušku z výkonu (certifikát o vykonané zkoušce), nebo je Vítěz speciální výstavy, 
Klubový vítěz, Národní vítěz, Evropský vítěz, Světový vítěz, Šampión členské země FCI nebo Interšampion, bude 
zařazen do třídy otevřené.  Pro lovecká plemena vystavuje certifikáty o pracovní zkoušce ČMKJ, Lešanská 
1176/2a, 141 00  Praha 4.  

K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Jako doklad 
se uznává ústřižek poštovní poukázky, orazítkovaný příkaz k úhradě a kopie bankovního výpisu, nebo potvrzená 
kopie šeku (např. Eurošek).  

Přijetí psa na výstavu bude před výstavou potvrzeno vstupním listem.  

Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU a propozic.  

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy v souvisejících výkazech s výstavou, a to jak 
v tištěné, tak elektronické podobě. Rovněž tak vystavovatel i návštěvník výstavy souhlasí s pořizováním 
případných fotografií na výstavišti a s použitím těchto fotografií včetně vlastní podobizny pro účely dokumentace a 
propagace výstavy, sponzorů či chovatelů, a to v tištěné i elektronické a veřejně přístupné podobě. 

Výstavní katalog bude vydán pouze v online podobě a bude ke stažení v den konání výstavy 2 hodiny před 
zahájením výstavy na adrese výstavy: https://klubove-vystavy-retrieveru-1516-10-2022.webnode.cz/ 
 

Všeobecná ustanovení: 

 
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen retrieverů – skupina VIII. FCI, zapsaných v knihách uznaných 
FCI,kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Sleva za druhého a dalšího psa může 
býtuplatňována pouze v případě, že jméno majitele nebo spolumajitelů je shodné s 1. přihláškou. Každá další 
změna nadruhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za 
prvního psa nenípovažován jedinec hlášený do třídy štěňat, dorostu, veteránů a třídy čestné. U importovaných psů 
je na přihlášce nutnouvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Psi ve 
spolumajitelství se zápisem vzahraniční plemenné knize a bez zápisu ČLP jsou považovaní za psy nečlenů RK CZ. 
Pořadatel výstavy nezodpovídá 

za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není 

https://klubove-vystavy-retrieveru-1516-10-2022.webnode.cz/


dovoleno.Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, 
feny ve vyššímstupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění 
vady v exteriérupsa. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu 
nebo tvar. Je zakázánoupravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je 
pouze stříhání, trimování,česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, 
než je nezbytné pro úpravu. 

Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Hlasité 
povzbuzovánípsů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza 
kruhu jakýmkolivjiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Při porušení 
tohoto zákazunebude pes posouzen. 

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního 
řáduČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení 
nákladůvýstavy. Vodění štěňat (vyjma štěňat na výstavu přihlášených) a jejich prodej na výstavě je zakázán. 

 

Protesty: 

 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení 
výstavníchpředpisů a propozic. Protest musí být podán písemnědo skončení posuzování, současně se složením 
jistiny 2000,- Kč pro Klubovou výstavu a 1400,- Kč pro Oblastní klubovou výstavu.V případě zamítnutí protestu 
propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení 
posuzování ve všech kruzích) se neprojednává. 

Mimořádné podmínky: 
 
Upozorňujeme, že výstava se bude konat dle aktuálních vládních opatření. 
V souvislosti s možnými mimořádnými situacemi (např. epidemie, mimořádná omezení v ekonomice apod.) je 
nutno dodržovataktuálně platné podmínky pro konání výstavy v návaznosti na platné právní předpisy. Podmínky 
vstupu na výstavu a případnáomezení budou uvedena ve vstupním listu. 
 
 
 
 

Mimo kruh (na vyhrazeném místě – čas bude upřesněn ) bude možné u rozhodčího 
nechat změřit a spočítat zuby na chovnost u psů starších 1 roku !!! 

Tím máte možnost splnit jednu z podmínek pro uchovnění a získáním posudku z Klubové 
výstavy máte splněnou další podmínku pro uchovnění !! 

 


