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Staffordshire Bull Terrier Club CZ 

                 se zadáváním titulu Klubový vítěz  

Víkend, 18.–19. února 2023 
 

 
Generální sponzor SBTC CZ, z.s. 

 

 
 

 

Místo: Golf resort Konopiště, Tvoršovice 27, 256 01 Benešov 

 

Pořadatel: klub SBTC CZ, z.s. 

 

Ředitel výstavy: Daniel Žďárský 

 

Členové výstavního výboru: Hana Vojáčková, Lucie Vesecká, Jitka 

Zamrzlová * 
*Pořadatel si vyhrazuje právo změny  

Moderátor výstavy: Daniel Žďárský  

 

Hlavní rozhodčí: Fiona McBride /AUS/ 

 

Komise pro protesty: Fiona McBride, Daniel Žďárský 
 



 

Rozhodčí: 
 

Psi – třída štěňat, dorostu, mladých a mezitřída* 

 
Psi – třída otevřená, pracovní, vítězů, čestná a veteránů* 

 
*Pořadatel si vyhrazuje právo změny  

 
   

Program:  
07.30 – 09.00  přejímka psů  

09.00 – 09.30 zahájení + vyhlášení klubových šampionů  
09.30 – 12.30  posuzování v kruzích 

12.30 – 13.00 přestávka (alternativně)  

13.00 – 16.00  posuzování v kruzích, vyhlášení BPD, KV 

 

18.00 – 20.00 přednáška + beseda s MVDr. Jakubem 

Sovou o všeobecné veterinární interní medicíně, první 

pomoc  
 

BPD –  

KV mladých –  

KV veterán –  

KV –  
 

Tituly: BPD (nejlepší teenager pes, vítěz z porovnání vítězů tříd štěňat VN1 a dorostu VN1) - titul 

nebude zapsán do PP, a KV (Klubový vítěz).  

 

 

 

 

Rozhodčí: 
 

Feny – třída štěňat, dorostu, mladých a mezitřída * 

 
Feny – třída otevřená, pracovní, vítězů, čestná a veteránů * 



*Pořadatel si vyhrazuje právo změny  

Program:  
07.30 – 09.00  přejímka psů  

09.00 – 09.30       zahájení + vyhlášení klubových šampionů – feny 
09.30 – 12.30 posuzování v kruzích  

12.30 – 13.00 přestávka (alternativně)  

13.00 – 18.00  posuzování v kruzích, zadávání titulů BPB, BPIS, BOJ,KV, 
BOV, BOB, BOS  

 

BPB –  

BPIS –  

KV mladých –  

BOJ  –  

KV   –  

KV veterán –  

BOV –  

BOB –  

BOS –  

 
Tituly: BPB (nejlepší teenager  fena, vítěz z porovnání vítězů tříd štěňat VN1 a dorostu VN1, titul 
nebude zapsán do PP, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz, Klubový vítěz veterán,  BPIS 

(nejlepší teenager výstavy z konkurence BPD (nejlepší teenager pes, vítěz z porovnání vítězů tříd 

štěňat VN1 a dorostu VN1 z předchozího dne) a BPB (nejlepší teenager fena, vítěz z porovnání 

vítězů tříd štěňat VN1 a dorostu VN1, titul nebude zapsán do PP, BOJ (nejlepší mladý), BOV 

(nejlepší veterán), BOB (nejlepší představitel plemene z konkurence KV, BOJ, BOV, vítěz třídy 

čestné),  BOS (nejlepší jedinec opačného pohlaví, než je jedinec, který získal BOB)  

 

 

 
Uzávěrka nebude prodloužena! 
 

Na výstavě budou opět přítomni pracovníci laboratoře Genomia a 

bude možné si nechat odebrat vzorky pro zpracování genetického 

testu.  

 

 
Pro výstavu platí Výstavní řád ČMKU.  
 

Třídy:  

Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (třídy jsou uvedeny v přihlášce).  
 

Ocenění:  

Všichni jedinci, kteří se umístí v jednotlivých třídách na 1. – 5. místě a také BPD, 

BPB, BPIS (nejlepší teenager výstavy z konkurence BPD a BPB), BOJ (nejlepší 
mladý), BOV (nejlepší veterán), KV (Klubový vítěz), BOS (nejlepší jedinec 

opačného pohlaví, než je jedinec, který získal BOB) a BOB (nejlepší jedinec plemene) 

získají věcné ceny.  



 
Tituly:  

CAC, r. CAC, CAJC, BOJ, BOV, KV, BOB a BOS. Udělení titulů není nárokové. 

Tituly  BPIS, BPD a BPB se nebudou zapisovat do PP. Pro získání titulů Český 

junior šampion, Český šampion, Klubový junior šampion a Klubový šampion platí 
vydaná ustanovení.  

 

 
 

Výstavní poplatky Pro členy klubu SBTC CZ / nečleny SBTC CZ, z.s.: 

 
za prvního psa včetně katalogu   700 Kč / 1000 Kč (40/60 euro)  

za dalšího psa     600 Kč / 900 Kč (33/55 euro)  

dorost (nemůže být považován za 1. psa) 300 Kč / 400 Kč (15/35 euro)  
štěně, veterán           200 Kč / 300 Kč (11/33 euro)  

čestná      500 Kč / 700 Kč (20/40 euro) 

 

 
 

Výstavní poplatky zasílejte na účet: 175008215/0300, adresa majitele účtu: 

SBTC CZ, M. Horákové 81, P.O. BOX 82, 170 06 Praha 7 Variabilní symbol: 
členové klubu SBTC CZ číslo členské legitimace, nečlenové své telefonní 

číslo  

 
Zahraniční vystavovatelé můžou výstavní poplatky uhradit v hotovosti na místě v 

den konání výstavy, nebo na účet klubu: 

Název účtu: Staffordshire Bull Terrier club 
Název banky: ČSOB, a.s., Československá obchodní banka, a. s. 

Adresa banky: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

BIC: CEKOCZPP 

IBAN: CZ62 0300 0000 0001 7500 8215 
V případě neúčasti a neuhrazení poplatku bude vymáháno v plné výši.  

 

Možné způsoby zaslání přihlášky a příloh:  
 

1. Vytištěné poštou (datum razítka na obálce do 28. 1. 2023) na adresu: Bc. 

Vilemína Kracíková, Varnsdorfská 339/1, 190 00 Praha 9 – Střížkov 

Přijetí přihlášky bude potvrzeno.  

 

2. Elektronicky emailem – scan spolu s přílohami na adresu:  

dogofficecz@gmail.com. Přijetí přihlášky bude potvrzeno (uzávěrka 31. 1. 

2023 

 

3. On-line přes www.dogoffice.cz (systém obratem potvrzuje registraci), 

uzávěrka 31. 1. 2023 

 
 

Doklady, které je třeba přiložit k přihlášce na výstavu:  

 
• kopii přední i zadní strany průkazu původu psa – platí pro všechny psy 

přihlášené na výstavu  



• kopii certifikátu o vykonané zkoušce – pro třídu pracovní, kopii certifikátu 

šampiona nebo získaného titulu (ICH, CH, Národní vítěz, Klub. vítěz, vítěz 
Spec. výst.) - pro tř. vítězů nebo tř. čestnou  

• doklad o zaplacení (čeští vystavovatelé). Bez tohoto dokladu nebude 

přihláška přijata.  

 

UPOZORNĚNÍ  

V kruhu bude probíhat kontrola identifikačních čipů. Pes, který nebude mít 

čitelný čip, nebude posouzen.  

 
NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU NA VÝSTAVU:  
Originál průkazu původu psa nebo výstavní přílohu, očkovací průkaz s platným 

očkováním a vstupní list.  

 
Veterinární podmínky:  
• psi musí být klinicky zdraví (není vyžadován doklad o klinickém vyšetření)  

• psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a 

musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) 
veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi 

pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným 

pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 

Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.  

• po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby 

nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.  

 

Vystavovatelé, kteří nesplní veterinární předpisy, nebudou se svými psy na 
výstavu vpuštěni.  

 

Pokyny pro vyplňování přihlášek:  
Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně 

vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce 

připojena fotokopie dokladu o tom, že pes má zkoušku z výkonu (certifikát o 
vykonané zkoušce), nebo fotokopie oprávnění startovat ve třídě vítězů a čestné, 

bude zařazen do třídy otevřené a na výstavě bude muset případně doplatit 

přihlašovací poplatek. Fotokopie dokumentů nevracíme. Pes může být přihlášen 

pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetím přihlášky 
podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu FCI a těchto propozic. 

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.  

 
Vstupní list bude zaslán nejpozději 7 dní před výstavou na uvedený email. V 

případě, že si nepřejete zaslání emailem, ale poštou, uveďte to do přihlášky.  

Pokud Vstupní list neobdržíte, obratem kontaktujte Bc. Vilemínu Kracíkovou 
(dogofficecz@gmail.com anebo mob.: 607 207 701)  

 

Všeobecná ustanovení:  
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří 

dosáhli dnem výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi 

musí být zapsáni v českých Plemenných knihách, ale na přihlášce je nutno uvést 

i původní zkratku Plemenné knihy 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. Z výstavy se 



vylučují feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo 
jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa, kupírovaní psi, 

stejně tak psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, psi v majetku osob, kterým 

bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a 

psům. Háravé feny mohou být posouzeny za předpokladu, že je jejich majitel 
bude držet mimo výstavní prostor včetně prostoru pro venčení a nepřipustí žádný 

kontakt s ostatními vystavovanými zvířaty. Fena bude posouzena po ukončení 

veškerého ostatního posuzování odděleně od ostatních psů i fen. Háravá fena 
nemá nárok na eventuální titul. Její účast a posouzení po ukončení vlastní 

výstavy je jen a pouze pro účely uchovnění. Pokud není uvedeno jinak, platí 

ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a Výstavního řádu ČMKU. 
Vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá 

nárok na vrácení výstavního poplatku. V případě, že by se výstava nekonala 

z objektivních příčin, budou poplatky použity na uhrazení již naběhlých nákladů 
výstavy. Majitelé psů jsou povinni udržovat čistotu a je zakázáno poškozovat 

areál nebo jeho zařízení a vybavení. Prodej štěňat na výstavě je zakázán. V 

případě více vlastníků vystavovaného jedince (udané v PP) jsou v katalogu 

uváděna jména spolumajitelů, ale pouze jedna kontaktní adresa.  
 

Protest:  

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z 
formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být 

podán písemně, současně se složením jistiny 1400,- Kč a pouze v průběhu 

výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele 
výstavy.  

 

Ubytování je možné přímo v místě konání 

výstavy. Zvýhodněný balíček včetně volného 

přístupu do wellness a snídaně pro účastníky 

výstavy. Požadavky směřujte na  j.mares@gcko.cz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Staffordshire Bull Terrier Club CZ 
 

Club Show 2023 

 
Title Club Winner will be awarded 

The weekend of February 18., – 19.2.2023 

SBTC CZ Club General sponsor  

 

Fitmin 

Show grounds: Golf resort Konopiště, Tvoršovice 27, 256 01 Benešov 

The organiser: Club SBTC CZ 

Show manager: Daniel Žďárský 

Show committee: Hana Vojáčková, Lucie Vesecká, Jitka Zamrzlová * 

* The organizer reserves the right to make changes 

Moderator of the show: Daniel Žďárský 

Main Judge: Fiona McBride /AUS/ 

Commission for protests:  Fiona McBride /AUS/, Daniel Žďárský 

 



Saturday, February 18, 2023 - MALES ONLY! 

 

Judges: 

Jodie Sing /AUS/  
Dogs – classes: minor puppies, puppies, juniors, intermediate* 

Fiona McBride /AUS/  
Dogs – classes: open, working, winners, honorary, veterans* 

* The organizer reserves the right to make changes 

 

Schedule: 

07.30 - 09.00 Admission of dogs 

09.00 - 09.30 Opening of the show, Club winners announcement 

09.30 - 12.30 Judging in rings 

12.30 - 13.00 Lunch break (alternatively) 

13.00 - 16.00 Judging in rings, BPD, CW announcement 

 

BPD – Jodie Sing 

Junior CW – Jodie Sing 

Veteran CW – Fiona McBride 

CW – Fiona McBride 

Titles: BPD (Best teenager dog of the day, the winner of the comparison of the 

minor puppies class VP1 and the puppies class VP1, this title will be not written 

into the pedigree) and CW (Club Winner) 

The SBTC CZ Club will provide the BPD Winners, Club Winners and the Junior, 

the Honorary Winners and Veteran Winners with a financial contribution of 1000 

CZK for accommodation - to guarantee the dogs' presence in final judging (titles 

BPIS, BOJ, BOV, BOB and BOS) 

 

 

 



Sunday February 19, 2023 - BITCHES only 

and final competitions 

 

Judges: 

Fiona McBride /AUS/ 
Bitches – classes: minor puppies, puppies, juniors, intermediate* 

Jodie Sing /AUS/ 
Bitches -–classes: open, working, winners, honorary, veterans* 

* The organizer reserves the right to make changes 

Schedule: 

07.30 - 09.00 Admission of dogs 

09.00 - 09.30 Opening of the show, Female Club Winners Announcement 

09.30 - 12.30 Judging in rings 

12.30 - 13.00 Lunch break (alternatively) 

13.00 - 18.00 Judging in rings, awarding titles BPD, BPIS, BOJ, CW, 

BOV, BOB, BOS 

 

BPB – Fiona McBride 

BPIS – Fiona McBride 

Junior CW – Fiona McBride 

BOJ – Fiona McBride 

CW – Jodie Sing 

Veteran CW – Jodie Sing 

BOV – Jodie Sing 

BOB – Fiona McBride 

BOS – Jodie Sing 

 

Titles: 

Titles: BPD (Best teenager bitch of the day, the winner of the comparison of the 

minor puppies class VP1 and the puppies class VP1, this title will be not written 

into the pedigree) and CW (Club Winner) 

Junior Club Winner  

Club winner 

Veteran Club Winner 

BPIS (the best teenager from the comparison of BPD (the best teenager dog, the 

winner of the comparison of minor puppies VP1 and puppies VP1 classes winners 



from the previous day) and BPB (the best teenager bitch, the winner of 

comparison of minor puppies VP1 and puppies VP1 classes winners) - this title 

will be not written into the pedigree. 

BOJ (the best junior) 

BOV (the best veteran) 

BOB (the best representative of the breed from the competition of CW, BOJ, the 

Honorary Winners, BOV) 

BOS (the best representative of the opposite sex than the one which was 

awarded BOB) 

 

Entry deadline: January 28, 2023 

Dogoffice: January 31, 2023 

The deadline will not be extended! 

 

Representatives of Genomia Laboratory will be present at the show.  

ČMKU rules and regulatios apply for the show. 

 

Classes: 

Dogs are divided into classes according to ČMKU rules and regulations (classes 

classification in the registration form) 

Awards: 

All dogs taking 1.- 5. place in their classes and also BPD, BPB, BPIS (the best 

teenager from the comparison of BPD and BPB), BOJ (the best junior), BOV (the 

best veteran), Club Winner, BOS (the best of the opposite sex) and BOB (the 

best of breed) will get prizes. 

  

Titles: 

CAC, r. CAC, CAJC, BOJ, BOV, CW, BOB, BOS. 

 

Awarding of titles cannot be claimed. Titles BPIS, BPD and BPB will not be written 

into the pedigree. All published rules applicable for the following titles: Czech 

junior champion, Club champion. 

 

 



Entry fees for    SBTC CZ members / SBTC CZ non-members: 

 

first dog including catalogue                   900 CZK/ 1200 CZK (50/60 euro) 

another dog                                          800 CZK/  1100 CZK (33/55 euro) 

puppy (can´t be taken as first dog)         500 CZK/  600 CZK (20/35 euro) 

baby, veteran                                       400 CZK/   500 CZK (15/33 euro) 

honorary                                              700 CZK/ 900 CZK (32/40 euro) 

 

Entry fees are to be sent to account: 175008215/0300, account owner address: 

SBTC CZ, M. Horákové 81, P.O. BOX 82 , 170 06 Praha 7 

Variable symbol: members of SBTC CZ: number of membership card, non-

members: phone number 

Foreign exhibitors must pay for the entry fees in cash (euro) at the day of the 

show or to club account: 

Account name: Staffordshire Bull Terrier club 

Name ot the bank: ČSOB, a.s., Československá obchodní banka, a. s. 

Bank address: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

BIC: CEKOCZPP 

IBAN: CZ62 0300 0000 0001 7500 8215 

Should the exhibitor not show up and not pay, the fees will be demanded to full 

extent. 

 

Guidelines for entries: 

1. Entries printed out and sent by postal service (the stamp date on the envelope 

not after January 28, 2023 inclusive) to the address: Bc. Vilemína Kracíková, 

Varnsdorfská 339/1, 190 00 Praha 9 Střížkov. Czech Rep. Reception of the 

registration will be confirmed. 

2. Entries sent by e-mail - scan and enclosures to this address: 

dogofficecz@gmail.com  

Reception of the entry will be confirmed. Deadline: January 31, 2023 

3. On-line entries at   www.dogoffice.cz  

The system confirms reception of the entry immediately. Deadline: January 31, 

2023 

  



Documents that must be enclosed: 

A photocopy of the pedigree from both sides - compulsory for all dogs entering 

the show. 

A copy of a recognized working certificate - for working class, a copy of 

champion certificate or of the title awarded (ICH, CH, National winner, Club 

winner, Special show winner) for winner and honorary class 

A photocopy of the proof of payment needs to be attached to the entry (Czech 

exhibitors). Without it, the registration will not be accepted. 

  

PLEASE NOTE THAT 

the identity of dogs will be checked in the ring (chip). A dog without a legible 

chip will not be judged. 

 

DO NOT FORGET TO TAKE WITH YOU: 

the original pedigree or the show attachment, certificate of valid vaccination and 

the entry form. 

  

Veterinary conditions 

All the dogs must be clinically healthy (a certificate of veterinary examination is 

not required), must have pet passport or certificate of vaccination and valid 

vaccination against rabies according to the § 4, paragraph 1, letter f) of 

veterinary law and they must be within immunity against canine distemper, 

parvovirosis and leptospirosis. Dogs from EU and third countries must have valid 

EU PET Passport and must meet the conditions by the EU Regulation 998/2003 

as of 26. 5. 2003. 

All the time 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 humans. 

Exhibitors not meeting veterinary conditions will not be accepted to the show. 

 

Instruction for entry completion: 

Each dog has its own entry. Illegible entries will be sent back. The organiser is 

nor responsible for incorrectly completed entry. If the entry is missing an 

enclosed photocopy of a proof that the dog meets the conditions for the winners 

and honorary class, the dog will be placed in the open class and might have to 

pay an additional fee for changing the class. 

Copies of documents are not given back. 

One dog can be registered in one class only. 



Reclassification of a dog after the deadline is not permitted. 

Once an entry is accepted, the exhibitor is subject to all FCI rules and regulations 

and these propositions. 

By submitting the entry, the exhibitor grants his/her permission to have their 

name and address published in the show's catalogue. 

Entry form will be sent to the owners e-mail 7 days prior to the show the latest. 

In case you wish to get the entry form via postal service, note this in your 

application. 

Should you not receive the entry form, contact Bc. Vilemína Kracíková 

immediately (dogoffice@gmail.com or phone number 607 207 701) 

 

General conditions: 

All dogs are eligible for the show if they are administered in the FCI studbooks 

and are within the age limit required for the respective class at the day of the 

show date. Imported dogs must be administered in Czech studbooks, but it is 

also necessary to indicate the original abbreviation of the studbook and number 

of the administration in the dog's original country. The organiser shall not be 

liable for any damages caused by the dog or the exhibitor or for the dog's death 

or loss. Roaming of uleashed dogs shall not be permitted. Females in season, 

highly pregnant females, breastfeeding females, dogs with cropped ears or 

docked tails, dogs that are ill or suspected to be ill, dogs after injuries, dogs in 

possession of owners who are prohibited from exhibiting, aggressive and biting 

dogs and dogs who have undergone surgery or another veterinary procedure to 

cosmetically alter the dog's appearance shall not be eligible. Females in season 

can be judged only if the owner keeps them away from show grounds including 

dog walking areas and prevents them from meeting other dogs. Females in 

season will be judged separately from all other dogs after all judging is finished 

and they cannot be awarded any title. The purpose of judging a female in season 

is breeding only. Unless otherwise specified, the provisions of the FCI 

international show rules and ČMKU rules apply. Should the show be cancelled 

due to objective reasons, all collected fees shall be used to cover show expenses. 

The dog owners are obliged to keep the show premises clean and it is forbidden 

to do any damage to all facilities and equipment of the show. Bringing small 

puppies and their sale at the show is not permitted. Should the dog have more 

owners (written in the pedigree), all co-owners will be noted in the catalogue, 

but one contact address only. 

 

Protest: 

Objections against any decisions made by a judge shall not be permissible. 

However, formal complaints concerning violation of show rules and provisions 

may be filed. Such complaint must be submitted in written form, against a 

deposit of 1400 CZK, during the course of the show. If a protest is found to be 

unjustified, this deposit will be forfeited to the organizer of the show. 


