
Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s. 
XXVI. Klubová výstava se zadáváním titulu 

Klubový vítěz 
 

6. května 2023 

 

 se zadáváním čekatelství CAJC, CAC, res.CAC, 

    udělení čekatelství není nárokové 

Pořadatelé:    ČMKU, ČMKJ, MSKAO,z.s. 

 
Rozhodčí:   pan Duško Šormaz (Srbsko) – Gordonsetr, Pointer 

pan Alec Stewart (Irsko) – Irský setr, Irský červenobílý setr,  

Anglický setr 

    Organizátor si vyhrazuje právo změny rozhodčího(-ch). 

Místo konání:   v parku zámku Jaroměřice nad Rokytnou 
 
Uzávěrka přihlášek:  17. dubna 2023  

 

 Poplatek         
člen klubu 

Poplatek     
nečlen 

První pes 850 Kč 1050 Kč / 46€ 
Za každého 
dalšího 
přihlášeného psa 

650 Kč 850 Kč / 37 € 

Štěňata, dorost, 
veteráni a čestná 
třída 

300 Kč 350 Kč / 16 € 

Soutěž nejkr. pár 250 Kč 350 Kč/ 16 € 
Soutěž nejkr. 
skupina 250 Kč 350 Kč/ 16 € 

Jarní svod 200 Kč 200 Kč / 9 € 
 
Sleva za každého dalšího přihlášeného psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno 
majitele/majitelů v průkazu původu zvířete je shodné s první přihláškou. Druhá a další 
přihláška vykazující rozdíly oproti první (např. rozlišné spolumajitelství) bude považována za 
přihlášku v ceně prvního psa. 

 



Příjem přihlášek a informace:  elektronickou formou přes portál DOG OFFICE ČMKU  
    www.dogoffice.cz   
   v odůvodněném případě po dohodě s ekonomem e-mailem:    
   info.mskao@gmail.com 
Platba:   složenkou typu A nebo bankovním převodem na účet klubu FIO banka – 
   26 00 50 50 87/2010, SWIFT – FIOBCZPPXXX 
    IBAN: CZ 3320 1000 0000 2600 5050 87 

Variabilní symbol:  generuje systém Dog office při zadávání přihlášky 

Specifický symbol:  vaše telefonní číslo 

Adresa účtu:   Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s.  
   Lešanská 1176/2a, 141 00, Praha 4 -Chodov 
 
Bez dokladu o zaplacení, nebude přihláška přijata. 
Platba v den výstavy není možná, všechny poplatky musí být uhrazeny předem. Na místě lze platit 
pouze Jarní svod a soutěže, a to v čase do 12 hodin ve výstavní kanceláři. 

Důležité upozornění:  K řádně vyplněné přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit čitelnou, oboustrannou 
   fotokopii jeho PP – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu. Pokud nebude k 
   přihlášce připojena čitelná oboustranná fotokopie průkazu původu, nebude přihláška 
   akceptována. 
   Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum zadání přihlášky on-
   line, případně datum poštovního razítka   
   Pro třídy pracovní, vítězů a čestnou je nutné doložit patřičné certifikáty či potvrzení, 
   ze kterých je tato skutečnost zřejmá. V případě nedoložení, bude pes zařazen do třídy 
   otevřené 

Potvrzení přijetí na výstavu: Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno zasláním vstupního listu. Při 
   využití elektronického přihlášení bude vstupní list zaslán na vámi uvedený e-mail. 
   Tento vstupní list vytiskněte, slouží jako identifikace při vstupu na výstavu. Bude 
   akceptována také elektronická podoba vstupního listu v mobilu. 

Třídy na výstavě otevřené: třída štěňat  4 až 6 měsíců 
    třída dorostu  6 až 9 měsíců 
    třída mladých  9 až 18 měsíců 
    mezitřída  15 až 24 měsíců 
    třída otevřená  od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a
       získané šampionáty 
    třída pracovní  od 15 měsíců přístupná s pracovním certifikátem 
    třída vítězů  od 15 měsíců s doloženým mezinárodním, národním 
       šampionátem nebo s titulem národní, klubový nebo 
       vítěz speciální výstavy 
    třída veteránů  8 let a starší 
    třída čestná  od 15 měsíců bez nároku na udělení titulu CAC s 
       doloženým mezinárodním, národním šampionátem, 
       případně s titulem národní, klubový nebo vítěz  
       speciální výstavy. Jedinec, který obdrží ocenění  
        V1 nastupuje do soutěže o BOB v daném 
       plemeni. 



Tituly a čekatelství zadávané při posuzování v kruzích:    

CAJC (tř.mladých), CAC, r.CAC (mezitřída, tř. otevřená, tř. pracovní, třída vítězů)  
Klubový vítěz – nejlepší dospělý pes a fena plemene (jedinci s titulem CAC 
z mezitřídy, tř. otevřené, tř. pracovní, tř. vítězů) 

Tituly zadávané v závěrečných soutěžích v každém plemeni:      
   BOJ – Nejlepší mladý plemene 

   BOV – Nejlepší veterán plemene 

   BOB – vítěz plemene 

   BOS – Nejlepší z opačného pohlaví 

Pozn.: Udělení titulů a čekatelství není nárokové. Tituly a čekatelství mohou být zadány bez ohledu na počet 
vystavovaných jedinců. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný 
nebo velmi dobrý (resp. velmi nadějný nebo nadějný). 
 

Soutěže:  Dítě a ohař   3 – 9 let 

   Dítě a ohař   10 – 15 let 

   Nejlepší štěně výstavy  účastní se psi a feny ze třídy štěňat s oceněním  
       VN1 
   Nejlepší dorost výstavy  účastní se psi a feny ze třídy dorostu s oceněním 
       VN1 
   Nejlepší pracovní pes  účastní se psi a feny, kteří ve třídě pracovní  
       obdrželi titul CAC 
   Nejlepší veterán  účastní se všichni jedinci s titulem BOV 
     
   Nejlepší pár psů  nastoupit do soutěže může pes a fena stejného  
       plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na 
       výstavě posouzeni 

   Přehlídka tříd čestných  zúčastní se všichni jedinci tříd čestných s oceněním 
       V1   
   Nejlepší chovatelská skupina nastoupit do soutěže může skupina minimálně tří a
       nejvíce 5 pěti jedinců, pocházejí od jednoho  
       chovatele a minimálně od dvou různých otců nebo 
       matek, kteří byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci
        nemusí být v majetku chovatele    

   Nejlepší mladý jedinec (JBIS) účastní se všichni jedinci s titulem BOJ 

Přehlídka jedinců BOS  účastní se jedinci ocenění titulem BOS 

   Vítěz klubové výstavy (BIS) účastní se jedinci ocenění titulem BOB 

Program výstavy:  7:30 až 9:00    přejímka psů 
   9:00    slavnostní průvod přihlášených jedinců 
   9:30 až 13:00   posuzování v kruzích 
   14:00    závěrečné soutěže 
   Časový harmonogram je orientační. Během celé výstavy probíhá Jarní svod. 



Všeobecná ustanovení: Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří 
dosáhli nejméně v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v 
českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo 
vystavovatelem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa. 
Změny exteriéru psa, prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a úpravou trimováním s 
dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.  
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání psů 
nebo případnému poranění osob. Z výstavy jsou vyloučeni psi nemocní nebo podezřelí z nemoci, psi po 
úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato 
právo vystavovat. Psi nebezpeční, kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Přijetím přihlášky podléhá 
vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu ČMKU a propozic. V případě, že by se výstava nekonala z 
objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich 
prodeje na výstavě je zakázáno. Vystavovatel se zavazuje uhradit výstavní poplatek i v případě, že se výstavy 
z jakýchkoliv důvodů nezúčastní. 

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná pohroma, apod.), bu-
dou poplatky zcela nebo částečně použity k uhrazení nákladů výstavy. Toto opatření se vztahuje i na zrušení 
výstavy z důvodu pandemie COVID-19. 
 
Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest lze podat pouze z formálních důvodů – 
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, do výstavní kanceláře, současně 
se složením jistiny 2000,-Kč a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve 
prospěch pořadatele výstavy. 

Veterinární podmínky: psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí 
mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. 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 16. 5. 2003 
 
Upozornění pro vystavující: Parkování aut účastníků akce je povoleno pouze na vyhrazených a označených 
parkovištích. Vjezd do parku je přísně zakázán. Pohyb se psy je možný pouze v části parku, kde se bude 
konat výstava. Vstup psů je přísně zakázán do prostoru bezprostředně okolo zámku, psi nesmí překročit most 
směrem k zámku. 
 
Ochrana osobních údajů GDPR: Podáním přihlášky, majitel přihlášeného psa souhlasí s tím, že jeho 
osobní údaje budou zveřejněny v katalogu, v posudku, na diplomech a ve výsledkových listinách. Dále 
souhlasí majitel i handler předváděného psa, že fotografie s jeho osobou budou použity v rámci klubu a při 
prezentaci této výstavy. 

 

 

 



Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s. 

XXVI. Club Show with Club Winner title 
 

May 6th, 2023 

 

With award of CAJC, CAC, res.CAC 

The awarding of title cannot be entitled. 

 

Organizers:    ČMKU, ČMKJ, MSKAO, z.s. 

 
Judges:   Mr. Duško Šormaz (Serbia) – Gordon Setter, English Pointer 

    Mr. Alec Stewart (Ireland) – Irish Red Setter, Irish Red&White Setter, 

        English Setter 

    The organizer reserves the right for change of the judge(-s). 

Place of the show:   Castle Park of  Jaroměřice nad Rokytnou Castle 
 
Entry deadline:   April 17th, 2023 

 

 Fee                 
club member 

Fee                 
non-member 

1st dog 850 CZK 1050 CZK / 46€ 
2nd and/or other 
dogs 650 CZK 850 CZK / 37 € 

Minor Puppy, 
Puppy, Veteran 
and Honor class 

300 CZK 350 CZK / 16 € 

Best Brace 250 CZK 350 CZK / 16 € 

Best Breeder!s 
Group 

250 CZK 350 CZK / 16 € 

   
 

Discount for second and other dogs can only be applied if the owner!s name is identical with 

first entry form. Any change in the second entry form  (for example different joint ownership) 
will be treated as a new entry form at full price. 

 



Entries and information: online entries DOG OFFICE ČMKU www.dogoffice.cz  
in extreme case with agreement of club economist by e-mail: 
info.mskao@gmail.com 

Payment:   postal ticket type A or bank transfer to club account (FIO banka) 

    26 00 50 50 87/2010, SWIFT – FIOBCZPPXXX 
     IBAN: CZ 3320 1000 0000 2600 5050 87 

Variable payment symbol: generates the Dog office system 

Specific payment symbol:  telephone number listed on the entry form 

Address of the account holder: Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s.  
      Lešanská 1176/2a, 141 00, Praha 4 -Chodov 
 
The entry form will not be accepted without an evidence payment. 
Payment in cash at the show is not possible, all fees has to be refund in advance. Only competitions 
should be paid  at show till 12:00. 

Notifications:    The entry form must include a photocopy of both sides of pedigree - applied 
    for all entered dogs. If the application is missing attached legible photocopy 
    of both sides of pedigree the registration will not be accepted. 

  For the purpose of distinguishing payments for 1st and 2nd deadline, the date 
  of online registration or the postal stamp date is decisive.  
  For Working, Winner and Honour class the application must be accompanied 
  by certificates and confirmations to proof that the dog meets the conditions 
  otherwise the dog will be placed in the Open class. 

Confirmation of acceptance:   The acceptance of a dog to the show will be confirmed in writing by sending 
    the entry ticket. In case of online registration the entry ticket will be send on 
    listed e-mail address. Please print the entry ticket for sake of identification 
    while entering. Electronic entry ticket in mobile phone will be also accepted. 

Classes open at show:  Minor Puppy class 4 to 6 months 
    Puppy class  6 to 9 months 
    Junior class  9 to 18 months 
    Intermediate class 15 to 24 months 
    Open class  above 15 months - without reference to gained 

Champion or Working certificate 
Working class  above 15 months – International Working Certificate 

must be enclosed with the entry form 
Winner class above 15 months – International or National 

Champion Certificate or confirmation of National, 
Club or Speciality Winner must be enclosed with the 
entry form 

Veteran class above 8 years 

Honour class above 15 months without claim on CAC title, 
International or National Champion Certificate or 
confirmation of National, Club or Speciality Winner 
must be enclosed with the entry form, dog received 
Exc.1 competes in BOB competition of the breed 



Titles received in the show ring in each breed:    

CAJC (Junior class), CAC, r.CAC (Intermediate class, Open, Working &Winner  
class)  Club Winner – best adult male and female (dogs who received CAC in 
Intermediate, Open, Working &Winner class) 

Titles received in the final ring in each breed:        
   BOJ – Best of Juniors 

   BOV – Best Veteran 

   BOB – Best of Breed 

   BOS – Best of Opposite Sex 

Note: The awarding of the titles cannot be entitled. Titles should be given independent on number of entered 
dogs. Rank of first 4 dogs with excellent or very good mark (or very promising / promising) in every class 
will be chosen. 

       
Competitions:  Child & Pointing dog  3 to 9 years 

   Child & Pointing dog  10 to 15 years 

Best Minor Puppy all males/females who were honoured in Minor 
Puppy class Very Promising 1 

Best Puppy  all males/females who were honoured in Puppy class 
Very Promising 1 

Best Working Dog all males/females who received CAC in Working 
class 

Best Veteran all males/females who received BOV 

Best of Honour classes  all males/females who received Exc.1 in Honour 
class   

Best Brace  a dog and a bitch of the same breed and belonging to 
the same owner who were judged at the dog show 

Best Breeding Group  consisting of minimum three and maximum five 
exhibits of the same breed, no matter what gender, 
bred by the same person (even they are not in his 
property) and minimum out of 2 mothers or fathers 

   Junior Best in Show (JBIS) all males/females who received BOJ 

   BOS Parade   all males/females who received BOS 

   Best in Show (BIS)  all males/females who received BOB 

Programme:   7:30 to 9:00    Show opening & veterinary inspection 
   9:00    Festive parade of entered dogs 

   9:30 to 13:00   Judging 
   14:00    Final competition 

       Listed times are only approximate. 



General provisions: The exhibition is accessible to males and females registered in the books recognized by 
the FCI that reached the age for class on the day of the show. Imported dogs must be registered in Czech 
Studbooks. Organizers are not responsible for damages caused by a dog or an exhibitor, or for dog loss or 
death during the exhibition. 

It is forbidden to treat the coat, skin or nose of the dog with anything that alters the structure, colour of form. 
It is not allowed to leave the dog tied up on the trimming table longer than necessary for show preparation. 
All the time during the dog show the owners must supervise of the dogs so that they do not cause any attacks 
to other dogs or persons. All the entered dogs must be clinically healthy. Sick dogs, supposedly sick dogs, 
dangerous or aggressive dogs, bitches in 2nd half of the pregnancy, lactating bitches, bitches in heat and dogs 
owned by person who has restriction to enter the show are excluded from the dog show. 

The exhibitors are required to comply with the provisions of the ČMKU show rules and the propositions. The 
show should be cancelled due to objective reasons; all collected fees will be used to cover show expenses. 
Taking puppies for sale at the show is prohibited. The exhibitor will be obliged to pay the registration fee 
even not entering the show for any reason. 

If the exhibition cannot take place for objective reasons (veterinary measures, natural disaster etc.), the fees 
shall be fully or partially used to cover the costs of the exhibition. This measure applies also if the exhibition 
is cancelled due to the COVID-19 pandemics. 
 
Protest: A protest against any decision made by the judge is not admissible. A protest can be submitted for 
formal reasons such as violation of show regulation provisions and proposition provisions. The protest must 
be submitted in written form against a deposit of 2000 CZK during the course of the show. If the protest is 
found to be unjustified, this deposit will be forfeited to the organizer of the show. 

Veterinary conditions: Dogs must have pet passport or veterinary certificate with valid vaccination against 
rabies psi according to veterinary legislation Act No. 166/1999 Coll. Dogs from EU and 3rd countries must 
have valid EU Pet Passport and must meet the conditions by the EU Regulation 998/2003 from 16th May 
2003. 
 
Reminder for exhibitors: Parking of event participants' cars is allowed only in marked parking lots. Entry 
of cars to the park is strictly prohibited. Movement with dogs is only possible in the part of the park where 
the exhibition will be held. The entry of dogs is strictly prohibited in the area immediately around the castle. 
Dogs are not allowed to cross the bridge towards the castle. 
 
General Data Protection Regulation (GDPR):  By virtue of registration the owner of the entered dog 
agrees with publication of personal data in catalogue, critique, diplomas and final results. Also the owner and 
handler of the entered dog agree with the usage of their photographs to represent the dog show. 
 
 

 


