
  
  

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU YORKSHIRE TERRIERŮ   
A BOSTON TERRIERŮ  

  

v sobotu 17. června 2023 ve ČEZ sportovní hale 
v Týně nad Vltavou 

Adresa: Tyršova ul. č.780, 375 01 Týn nad Vltavou  
 

Uzávěrka přihlášek: 19. května 2023 
POZOR – přihlášení po tomto termínu nebude možné! 

  

Přihlášky na výstavu  

zasílejte pouze on-line prostřednictvím systému www.dogoffice.cz  

 

Kontakt: 

Karla Kolářová, e-mail: vystavy@yorkshire-club.cz  
 

 

Přihlášky zaslané po uzávěrce, nedostatečně vyplněné, zaplacené po uzávěrce nebo bez 
potvrzení o zaplacení nebudou přijaty. Přihlášky budou potvrzovány. Storno přihlášky po 
uzávěrce není možné. 
  

Výstavní řád:  
Výstava je přístupna psům a fenám uvedených plemen zapsaných v plemenných knihách 
uznaných FCI. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Z výstavy 
se vylučují jedinci ve vlastnictví osob, jímž bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, feny 
háravé, feny ve vysokém stupni březosti a kojící feny a agresivní jedinci. Pes/fena musí být 
opatřen(a) vodítkem. Za škody způsobené psem/fenou ručí jejich majitel. Pořadatel 
nezodpovídá za zranění, ztrátu či úhyn psa/feny. Psi/feny, kterým nelze prohlédnout zuby, 
nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen poplatek. Změny exteriéru psa/feny prováděné 
lakováním, pudrováním, tónováním srsti jsou zakázány. Podpisem přihlášky se majitel 
psa/feny zavazuje dodržovat výstavní řád ČMKU a bere na vědomí, že při jeho hrubém 
porušení může být bez navrácení poplatku z výstavy vyloučen. V případě, že by se výstava 
nekonala z objektivních příčin nebo že by se majitel psa/feny chtěl odhlásit z výstavy 
po uplynutí termínu k podání přihlášky, budou poplatky použity k uhrazení nákladů 
spojených s výstavou, a proto se nevracejí. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže 
být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. Prodej štěňat na výstavě je zakázán. 
Vystavovatel souhlasí s uveřejněním své adresy ve výstavním katalogu a s uveřejněním 
fotografií z výstavy na klubovém webu.   

 



Doklady pro účast na výstavě:  
1. Průkaz původu psa/feny, 
2. Očkovací průkaz psa/feny, 
3. Vstupní list, 
4. Dle aktuálních hygienických opatření 

 
Protest:  
Protest proti rozhodnutí posuzovatele je nepřípustný. Protest lze podat z formálních důvodů, 
a to písemně, po dobu posuzování v kruhu, současně se složením jistiny 1 000,- Kč. 
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.  
 

 
Veterinární předpisy:  

1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.  
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písmene f veterinárního 

zákona.  
3. Psi musejí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro 

malá zvířata.   
  

 
Výstavní poplatky:  
 uzávěrka 19.5.2023 
za prvního psa/fenu  500,- Kč / 24 €  
za dalšího psa/fenu  400,- Kč / 20 €  
štěně/dorost/veteráni/mimo konkurenci  150,- /250,- /200,- /100,- / 10 / 14 / 12 / 8  € 
   
  
 
Ve výstavním poplatku je zahrnut vstup pro jednu osobu a u prvního psa výstavní katalog, 
který obdrží jeho majitel při přejímce.  

  

 
 

Výstavní poplatek zaplaťte na účet klubu: 1451708504/0600  
Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ76 0600 0000 0014 5170 8504, BIC (SWIFT): AGBACZPP 

Přihlášky bez potvrzení o zaplacení výstavního poplatku nebo zaplacené po 
uzávěrce nebudou přijaty.  

  

 
Rozdělení do tříd:  
Třída štěňat     4 –  6 měsíců  Třída otevřená   od 15 měsíců.  
Třída dorostu    6 –  9 měsíců.   Třída vítězů   od 15 měsíců  
Třída mladých  9 – 18 měsíců.   Třída mimo konkurenci – bez omezení  
Mezitřída  15 – 24 měsíců.   Třída veteránů od 8 let (ve standardní úpravě) 



  

Třída vítězů je přístupná psům/fenám s uznaným mezinárodním či národním titulem 
šampiona, titulem národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. 
Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých. S přihláškou je nutné zaslat kopii 
dosažených titulů.  
Třída mimo konkurenci – v této třídě je možné předvést veřejnosti psy, kteří již nechodí na 
výstavy a příp. nemají výstavní úpravu srsti. Psi i feny se předvádějí bez nároku na klasifikaci 
a pořadí.   
Věk pro zařazení do jakékoliv třídy musí pes splňovat v den konání výstavy. Výstavní 
výbor si vyhrazuje právo přeřadit jedince do jiné třídy v případě, že nesplňuje 
podmínky pro zařazení do příslušné třídy, do které ho majitel přihlásil.   

 
Program výstavy:         Posuzovatelé:  
8,00 – 9,30 hod  přejímka psů    
9,45 hod                  zahájení výstavy  Yorkshire terrier:   
  Karel Hořák (CZ) 
10,00 – 14,00 hod    posuzování v kruzích    
  Boston terrier:   
    Jan Bušta (CZ) 

Čekatelství: 
CAJC, CAC, res. CAC  
 

Tituly: 
Vítěz speciální výstavy - nejlepší pes a fena plemene z konkurence tříd mezitřídy, otevřené a 
vítězů se zadaným čekatelstvím CAC 
Vítěz speciální výstavy mladých - nejlepší pes a fena plemene ze třídy mladých se zadaným 
čekatelstvím CAJC 
Vítěz speciální výstavy veteránů – nejlepší pes a fena plemene ze třídy veteránů se zadaným 
oceněním V1 
BOB – Vítěz plemene 
BOS – Nejlepší z opačného pohlaví 
BOJ – titul získává nejlepší mladý pes nebo fena ze třídy mladých se zadaným čekatelstvím CAJC 
BOV – titul získává pes nebo fena ze třídy veteránů ocenění známkou V1 
Nejlepší štěně – získává pes nebo fena ze třídy štěňat ocenění známkou VN1 
Nejlepší dorost – získává pes nebo fena ze třídy dorostu ocenění známkou VN1  


