
SAMOSTATNÁ KLUBOVÁ
VÝSTAVA KKPP

Club show KKPP

Pořadatel / organizer: Klub kavkazských pasteveckých psů, z.s.
                                   kontaktní osoba (contact) p. Martin Hulcr, tel. +420 603 421 544 

Datum a místo konání /place: 2.4.2023 Beřovice 
                                                                                     (fotbalové hřiště/football field )
Rozhodčí / judge: Antonín Karban (CZ)
Uzávěrky / entry deadlines: I.   3.3.2023          II.   23.3.2023

Zadávané tituly: CAJC, CAC, res.CAC, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz, BOJ, BOV,
BOS, BOB Titles: CAJC, CAC, res.CAC, Junior club winner, Club winner, BOJ, BOV, BOS, 
BOB
Soutěže:  Nejlepší štěně, Nejlepší dorost Competitions: Best baby, Best puppy

Program: Přihlášky / entry:
08:00 - 09:00 přejímka psů / admission of the dogs On-line www.dogoffice.cz
09:15 - zahájení výstavy / opening of the show E-mail: klubkpp@seznam.cz
09:30 – posuzování / start judgments  
Výstavní poplatky pro 
české vystavovatele:

1. uzávěrka 2. uzávěrka

člen nečlen člen nečlen

Za prvního psa (vč.katalogu) 500 Kč 800 Kč 600 Kč 1000 Kč

Za dalšího psa 400 Kč 600 Kč 500 Kč 800 Kč

Dorost + veterán
(nelze považovat za 1. psa)

300 Kč 400 Kč 400 Kč 600 Kč

Štěňata
(nelze považovat za 1. psa)

200 Kč 300 Kč 250 Kč 400 Kč

Entry fees for foreign 
exhibitors:

1. deadline 2. deadline

1st dog (incl. catalog) 35 € 45 €

2nd dog 25 € 35 €

Puppy + veteran (cannot be 
considered as the 1st dog)

20 € 25 €

Baby (cannot be considered 
as the 1st dog)

15 € 20 €
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Třídy: rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce)
Classes: division into classes is governed by the ČMKU show regulation and is shown 

     in the entry form

Ceny: Každý vystavovaný pes obdrží posudek a diplom. Vítězové tříd obdrží věcnou 
 cenu.

Prizes: All exhibitors will get the judgment report and diploma. Class winners will  
   receive a prize.

Všeobecná ustanovení:
Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaných
v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného
pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno.
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen (dle
zákona na  ochranu  zvířat  proti týrání  č.  246/1992 v  pl.  znění,  zejména ve  znění
zákona č.  77/2004).  Z výstavy se dále vylučují  háravé feny, feny ve vyšším stupni
březosti,  kojící  feny  a  jedinci  s  operativním  nebo  jiným  veterinárním  zákrokem  
k odstranění vady v exteriéru psa.
Je zakázáno psy upravovat jakoukoli látkou, která mění strukturu, barvu nebo tvar
srsti,  kůže  nebo  čenichu.  Povoleno  je  pouze  trimování,  zastřižení,  česání  a
kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je
nezbytné pro úpravu.
Vystavovatelé jsou povinni  dodržovat ustanovení  výstavního řádu ČMKU a těchto
propozic, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity 
k uhrazení nákladů výstavy.
Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán.
Vystavovatel  podáním  přihlášky  souhlasí  se  zveřejněním  svého  jména  a  adresy  
v  katalogu.  Vystavovatel  se  zavazuje  uhradit  výstavní  poplatek  i  v  případě,  že  se
výstavy z jakýchkoliv důvodů nezúčastní.

The show is held under the ČMKU show regulations and is accessible to all males and
females, registered in FCI-recognized studbooks, which reach the age required for
entering the desired class at the latest on the show day. 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. Dogs are not allowed to run free.
Dogs with cropped ears are not allowed into the show grounds and will not be
judged. In addition, hot bitches, bitches in a higher stage of pregnancy, lactating
bitches and individuals with an operative or other veterinary procedure to remove a
defect in the dog's exterior are excluded from the show.
Changes  in  exterior  of  a  dog  performed  by  means  of  excessive  use  of  lacquer,
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powder, hair tinting a long-time tying up of the dog on a table are forbidden on the
show.
The exhibitors are obliged to respect the ČMKU show regulations these and these
propositions, to which they bind themselves by submitting the entry form.
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 to the show puppies for purposes of sale.
By submitting the entry form, the exhibitor agrees to publication of his name and
address in the show catalogue. The exhibitor is obliged to pay the entry fees even if
he does not participate in the show for any reason.  

Pokyny pro vyplňování přihlášek:
Přihlašování probíhá online prostřednictvím 
1. www.dogoffice.cz (preferovaný způsob) 

Každý uživatel musí mít v systému dogoffice zřízen svůj osobní účet. V části 
„moji psi“ musí mít založené své psy a přiložené potřebné přílohy (obě strany 
PP včetně strany, kde je uvedený majitel)

2. email klubkpp@seznam.cz
Uživatel čitelně vyplní přihlášku, a spolu s oboustrannou kopií PP a dokladem o
úhradě výstavního poplatku ji nejpozději v den závěrky zašle na klubový email.
Přihláška je ke stažení na  https://klub-kpp7.webnode.cz/ 

Psi,  jejichž  přihlášky  nebudou obsahovat  potřebné  doklady  pro  zařazení  do  třídy
vítězů (kopie šampionátu), budou zařazeni do třídy otevřené, nezaplacené přihlášky
a přihlášky bez kopie obou stran PP, budou odmítnuty.
Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování ve třídách je možné pouze
po domluvě s pořadatelem do uzávěrky.

Entry  is  submitted by  the online  system  www.dogoffice.cz  (prefer) or  by  e-mail:
klubkpp@seznam.cz.  Each  user  must  have  their  personal  account  set  up  in  the
system. In the section My dogs you will establish your dogs and attach to them the
necessary  attachments  (pedigree  of  both  parties,  including  the  party  where  the
owner is listed).
In case no copy of a certificate approving the fulfilment of the conditions for entering
winner class is attached to the entry form, the dog will be put into open class, unpaid
entries and entries without pedigree will be canceled.
A  dog can  only  be  entered  in  one  class.  Changing  classes  is  possible  only  after
agreement with the organizer by the deadline.
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Veterinární podmínky:
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.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.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  majitelé  zabezpečí  svá  zvířata  tak,  aby
nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob .

All  the  entered  dogs  must  be  clinically  healthy.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.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 human.

Protesty:
Protest  proti  rozhodnutí  rozhodčího  není  přípustný.  Protestovat  lze  pouze  
z formálních důvodů – porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být
podán písemně,
do výstavní  kanceláře,  současně se složením jistiny 1.000,-  Kč a pouze v průběhu
výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

A complaint against any decision made by the judge is not admissible. A complaint
can  be  submitted  for  formal  reasons  concerning  violating  the  show  regulation
provisions and proposition provisions. The complaint must be submitted in writing,
against  a  deposit  1.000,-  Czech  crowns,  only  in  time period  of  the  show.  If  the
complaint is found to be unjustified, this deposit will be handed over to the organiser
of the show.

Poplatky za ČB inzerci v katalogu :
1 strana - 300,-Kč, 1/2 strany 200,-Kč, 1/4 strany 150,-Kč
(zpráva pro příjemce: inzerce)
Bankovní spojení:
Klub kavkazských pasteveckých psů, z.s.
Číslo účtu: 259834290/0300
Variabilní symbol: 05 (online přihlášky vygeneruje Dogoffice)
IBAN: CZ9103000000000259834290

Změna rozhodčího a programu vyhrazena.
The exhibition organizer reserves the right to change the judge and program.
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