
               

Speciální výstava
Dalmatin klub ČR z.s. Vás zve na

Speciální výstavu se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy DK ČR,
      která se koná v sobotu dne 23.7.2022   

Posuzuje: LUDMILA FINTOROVÁ  (SK)

Místo:
Areál PESOPARK, ul. Podlesek 2, Praha 10–Uhříněves
GPS: 50.0474289N, 14.5917392E, http://www.pesopark.cz/kontakt/

Uzávěrka  přihlášek: 9.7.2022   

                                       K tomuto datu musí být přihlášky již doručeny. Došlé po uzávěrce již nebudou  přijaty.

                                   

Přihlášky pouze online na webu /  online entries :     http://www.dogoffice.cz       
                               info email:  Dominikajurdakova@seznam.cz
                               info mobil:  +420 608 78 00 88

Po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na email vystavovatele přijít potvrzovací 
zpráva, pokud se toto nestane, přihláška neproběhla!                                       

Program     
Uvedené časy jsou orientační

09.00 – 09.45 přejímka psů
09.45 – 10.00 zahájení výstavy 
10.00 – 14.00 posuzování v kruzích
14.00 závěrečné soutěže a defilé vítězů
Pořadí soutěží: Dítě a pes (Child & dog)

Junior handling I. a II. kat.
Nejlepší pár (Best couple)
Nejlepší chovatelská skupina (Best breeding group)
Nejlepší plemeník (Best stud dog)
Nejepší chovná fena (Best Brood bitch)
Nejlepší štěně (Best Baby)
Nejlepší dorost (Best Puppy)
Nejlepší pracovní jedinec (Best working dog) 
Nejlepší veterán (Best of Veteran)
Nejlepší čestný jedinec (Best Honour class)
Nejlepší mladý jedinec (Best of Junior)
Vítěz speciální výstavy pes (Speciality Winner male)
Vítěz speciální výstavy fena (Speciality Winner 
female)
BOB/BOS
Nejlepší pracant (Best working dog) 
Nejlepší tečkování (Best spotting)
Nejlepší pohyb (Best movement)
Nejlepší hlava (Best head)



Výstavní poplatky / Entry fees:
Člen DK ČR

Foreign Club members
Nečlen DK ČR

Foreign Non Club members
za prvního psa včetně katalogu 
first dog with catalog

800,-Kč 30 EUR 1000,-Kč 40 EUR

za každého dalšího psa
second and more dogs

600,-Kč 25 EUR        850,-Kč 35 EUR

třída štěňat a dorost 
baby and puppy class

400,-Kč 15 EUR 500,-Kč 20 EUR

třída veteránů
veteran class

500,-Kč 20 EUR 600,-Kč 25 EUR

třída čestná
honour class

500,-Kč 20 EUR 600,-Kč 25 EUR

Soutěže
Competitions

Zdarma Free 200,-Kč 10 EUR

třída fun
fun class

200,-Kč 10 EUR 400,-Kč 15 EUR

Výstavní poplatek prosím uhraďte do data uzávěrky na číslo účtu DK ČR, z.s.: 
2301043791/2010 u Fio banky a.s., 

variabilní symbol: číslo Vašeho mobilní telefonu 

 

EURO / platba ze zahraničí / Payments to the account: 
Dalmatin Klub ČR z.s., Gruzínská 2184/19, 326 00  Plzeň,

IBAN: CZ4320100000002301043791, SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX
Ve výstavním poplatku je zahrnut katalog.

Tituly zadávané na Speciální výstavě:
CAC ČR,  res. CAC ČR, CAJC ČR, 
Vítěz Speciální výstavy DK ČR  (pes a fena, soutěží všichni s titulem/oceněním CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní a
vítězů)
Vítěz Speciální výstavy mladých DK ČR  (pes a fena s titulem/oceněním CAJC)
Vítěz Speciální výstavy veterán DK ČR  (pes a fena V1)
Nejlepší mladý plemene – Best of JUNIOR (soutěží CAJC – Vítěz Speciální výstavy ml. pes a CAJC – Vítěz Speciální
výstavy ml. fena)
Nejlepší veterán – Best of VETERAN (soutěží pes a fena  V1 ze tř. veteránů)
Vítěz plemene – BOB (soutěží Vítěz Speciální výstavy mladých pes a fena, Vítěz Speciální výstavy veterán pes a fena,
Vítěz Speciální výstavy pes a fena, V1 ze tříd čestných pes a fena)
Nejlepší  z opačného pohlaví  – BOS (soutěží  Vítěz Speciální výstavy mladých pes nebo fena, Vítěz Speciální výstavy
veterán pes nebo fena a Vítěz Speciální výstavy pes nebo fena, V1 ze tříd čestných pes nebo fena)
Udělení titulů není nárokové. Pro získání titulů Český junior šampion, Český šampion, Český veterán šampion, Šampion 
mladých DK ČR, Šampion DK ČR, Šampion veterán DK ČR platí vydaná ustanovení.

Třídy:
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU. Vyhlášené třídy: 

 štěňat  4 - 6 měsíců
 dorostu  6 - 9 měsíců
 mladých  9 - 18 měsíců
 mezitřída  15 - 24 měsíců
 otevřená  od 15 měsíců
 pracovní  od 15 měsíců - je nutné doložit kopií malého pracovního certifikátu (vydává ČMKJ)
 vítězů  od 15 měsíců -  pro psy s uznaným Mezinárodním či Národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze a

titulem Klubového vítěze nebo vítěze Speciální výstavy
 veteránů  od 8 let
 čestná od 15 měsíců - psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze,

Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC
 mimo konkurenci od 15 měsíců bez nároku na klasifikaci a pořadí lze hlásit jen emailem, nelze přes Dogoffice

 Fun  pro nestandardní psy s PP (plotna, modré oko, atd.) lze hlásit jen emailem, nelze přes Dogoffice

Ocenění:
Každý majitel posouzeného jedince obdrží výstavní posudek a diplom.
Vítězové tříd, další v pořadí 2. - 4. a vítězové soutěží obdrží ceny od sponzorů výstavy.



Soutěže:
Následující soutěže je nutné hlásit do data uzávěrky výstavy emailem (nelze online přes Dogoffice):  

Dítě a pes - věková kategorie do 9 let
Junior Handling - I.mladší věková kategorie   9 – 13 let

- II. starší věková kategorie 14 – 17 let
U dětských kategorií platí data narození a věk v den konání akce.  Dítě soutěží  se
psem, který je na výstavě posouzen. Hodnotí se  předvedení psa, nikoliv jeho 
kvalita. Tato soutěž se nezapočítává do  mezinárodní soutěže ČMKU.         

Nejlepší pár psů -  pro psa a fenu v majetku jednoho vystavovatele, předvedených na výstavě.
Nejlepší chovatelská  skupina - minimálně  3  a maximálně 5 jedinců pocházejících od jednoho chovatele, kteří

byli  na výstavě posouzeni a pocházejí  minimálně od 2 různých otců či  matek.
Nemusí být v majetku jednoho majitele.

Nejlepší plemeník - nejméně 5 jedinců po  1 otci a min. 2 matkách
Nejlepší chovná fena - nejméně 5 jedinců po  1 matce a min. 2 otcích
Nejlepší pracant - pes či fena (dohromady) s jakoukoliv pracovní zkouškou (sportovní, loveckou), 

bez ohledu na to, v jaké třídě byli na výstavě předvedeni.
Nejlepší tečkování  - kterýkoliv pes či fena (dohromady), který byl předvedený na této výstavě 

v kterékoliv třídě a byl řádně do této soutěže přihlášen.
Nejlepší pohyb  - kterýkoliv pes či fena (dohromady), který byl předvedený na této výstavě 

v kterékoliv třídě a byl řádně do této soutěže přihlášen.
Nejlepší hlava  - kterýkoliv pes či fena (dohromady), který byl předvedený na této výstavě 

v kterékoliv třídě a byl řádně do této soutěže přihlášen.

Důležité upozornění:

Člen Dalmatin klubu ČR, z.s. musí mít zaplaceny příspěvky pro rok 2022 (bude kontrolováno při přejímce přihlášek). 
K  přihlášce je nutno přiložit aktuální fotokopii PP + doklad o zaplacení výstavního poplatku.
Pro psy, přihlašované do třídy vítězů, je třeba doložit  fotokopii diplomu Národního vítěze, Klubového vítěze či Vítěze 
Speciální výstavy, Mezinárodního či Národního šampióna krásy, pro třídu pracovní je nutné doložit kopií malého pracovního
certifikátu.

V      případě pochybností má výstavní výbor pravomoc přeřadit psa do odpovídající třídy dle směrnic FCI .   

Doklady k     účasti na výstavě:  
- průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude vydán
- platný pas pro malá zvířata nebo platný očkovací průkaz + platné očkování

Veterinární podmínky:
1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině.
2. Psi pocházející z ČR doloží, dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů v platném znění vet. Zákona, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata.
3. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského  Parlamentu a Rady č. 
998/2003 ze dne 26.5.2003.
4. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Může být podán pouze formálních důvodů, a to písemnou formou
po dobu posuzování,  současně se složením jistiny ve výši  1.000,-  Kč,  která  při  rozhodnutí  komise v neprospěch
stěžovatele propadá.

Inzerce v     katalogu:       
                                     členové:   nečlenové: podnikatelé:
celá A5 300,-Kč    500,- Kč 700,-Kč
1/2  A5 200,-Kč    300,- Kč 500,-Kč
1/3  A5 100,-Kč    200,- Kč 300,-Kč

Text inzerátu +  doklad o zaplacení  je nutno poslat na adresu příjemce přihlášek do data  uzávěrky.



Všeobecná ustanovení:

 Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU
 Pořadatel nezodpovídá v průběhu výstavy za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu 

psa 
 Ředitel výstavy má právo bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky a vrátit výstavní poplatek
 Vystavovatel  souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu 
 Vystavovatel bere na vědomí, že i v případě jeho neúčasti na výstavě je povinen výstavní poplatek uhradit !
 Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se 

háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním zásahem k odstranění vady exteriéru
a psi v majetku rozhodčího (nebo příslušníků jeho rodiny), který na výstavě posuzuje.

 V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou poplatky použity k uhrazení organizačních 
nákladů.

 Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení výstavního poplatku
 Přijetím přihlášky souhlasí vystavovatel všemi ustanoveními výstavního řádu FCI i propozic.
 Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo ke vzájemnému napadání nebo 

případnému poranění osob.
 Na výstavě mohou být pořizovány fotografie. Návštěvou akce vystavovatel/divák souhlasí s tím, že může být 

předmětem fotografování; pokud si to nepřeje, může to výslovně oznámit fotografovi.

Orientační mapky


