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22. 4. 2023, Letohrádek sv.Vojtěch, Počátky 

 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK - 5. 4. 2023 

 
Tituly: 

CAJC-ČR, Nejlepší mladý jedinec - BOJ, Klubový vítěz mladých, CAC-ČR, Res.CAC-ČR, Nejlepší veterán - BOV, 
Vítěz plemene - BOB, Nejlepší z opačného pohlaví - BOS, Klubový vítěz 

 
Udělení titulů není nárokové 

 
Soutěže: 

Dítě a pes, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší plemeník, Nejlepší pár psů, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, 
Nejlepší jedinec tříd čestných, BIS junior, BIS veterán, BIS 

 
Rozhodčí: 

 

Rafael Malo Alcrudo (ESP)     

pyrenejský horský pes, pyrenejský mastin, katalánský ovčák, pyrenejský ovčák 
s dlouhou a krátkou srstí v obličeji 

 
Organizátor si vyhrazuje možnost změny rozhodčího. 

 
 

!! Přihlašování pouze přes online systém www.dogoffice.cz !! 
 

Program: 

Přejímka  od 8:15 

Posuzování chovnosti 8:30 

Začátek posuzování 9:30 

Zahájení závěrečných soutěží 15:00* 

 

*Pozn. uvedené časy se mohou měnit dle průběhu posuzování 

http://www.dogoffice.cz/


 

Výstavní podmínky:  

Platí Výstavní řád FCI a ČMKU. 

 

Veterinární podmínky:  
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí mít očkovací průkaz s potvrzením o očkování 
proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze v době ne kratší 21 dní a ne delší než jeden rok, resp. dle délky 
platnosti vakcíny. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí mít PET PASSPORT s platným očkováním proti 
vzteklině a musí splňovat nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 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. 
 
Třídy na klubové výstavě:  
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU. Vyhlášené třídy: 

 třída štěňat              4 – 6 měsíců 
 třída dorostu           6 - 9 měsíců  
 třída mladých          9 - 18 měsíců  
 mezitřída                  15 - 24 měsíců  
 třída otevřená         od 15 měsíců  
 třída vítězů              od 15 měsíců - nutno doložit fotokopií diplomu C.I.B, Národní šampion, Národní vítěz,   

Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz 
 třída čestná         od 15 měsíců – je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem 

šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, 
Světového vítěze, bez nároku na CAC.  

 třída veteránů        od 8 let 
 
Závěrečné soutěže: 

 Dítě a pes - Pro děti starší 3 let a mladší 9 let, Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita 
předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže 
zúčastní. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které 
je v daný den na výstavě posuzováno. V jeden výstavní den může dítě soutěžit pouze s jedním psem. Za 
škody způsobené psem ručí majitel vystavovaného psa. 

 Nejlepší chovatelská skupina – nejméně pro tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene, pocházejících 
z vlastního chovu (minimálně od dvou různých otců nebo matek), kteří byli na výstavě posouzeni. Tito 
jedinci nemusí být v majetku chovatele.  

 Nejlepší plemeník - do soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě 
posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální 
konkurenci ani nemusí být přítomen. 

 Nejlepší pár psů – pro psa a fenu vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. 
Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu. Oba jedinci musí být posouzeni na 
výstavě.  

 Nejlepší štěně - do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou „VN1“  
 Nejlepší dorost - do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou „VN1“  

 Nejlepší jedinec z třídy čestné- soutěží pes a fena, kteří ve třídě čestné byli ocenění známkou V1. 
 BIS junior – do soutěže nastupují jedinci s oceněním Nejlepší mladý jedinec (BOJ) 
 BIS veterán – do soutěže nastupují jedinci s oceněním Nejlepší veterán (BOV) 
 BIS – do soutěže nastupují jedinci s oceněním Vítěz plemene (BOB) 

 
 

              Ceny:  
  Každý vystavovaný pes obdrží posudek a diplom. Vítězové tříd, vítězové plemene, vítězové výstavy, vítězové 

soutěží, nejlepší pár psů a nejlepší chovatelská skupina obdrží při závěrečném defilé věcnou cenu. 
 

 



 

Výstavní poplatky: 

 

 Vystavovatel CZ Zahraniční vystavovatel * 

 Člen KPP Nečlen KPP Člen KPP Nečlen KPP 

1. pes 950,- 1200,- € 40 € 50 

2. a další pes 850,- 1100,- € 35 € 45 

Třída štěňat, dorost, 

veterán, třída čestná 
600,- 700,- € 25 € 30 

Soutěže 450,- 450,- € 20 € 20 

Posouzení chovnosti 200,- 400,- - - 

*Zahraniční vystavovatelé zaplatí výstavní poplatek v hotovosti (v EUR)  v den konání výstavy 

 

Číslo účtu: 1025584836/5500 

Název účtu: Klub Pyrenejských plemen, z.s. 

Adresa: Králová 11, 78391 Medlov 

Variabilní symbol: vygeneruje Dogoffice 

Do poznámky pro příjemce platby uveďte příjmení a jméno majitele psa!!! 

 

Platbu proveďte přesně podle pokynů, které obdržíte mailem, poté nahrajte doklad o zaplacení. 

Nezaplacené přihlášky k datu 5. 4. 2023 budou bez upozornění stornovány. 

 

 

Informace a pokyny k přihlášce: 

Přihlášky podávejte elektronicky přes on-line systém www.dogoffice.cz. Přihlášky zaslané poštou nebudou 

přijaty. Systém přihlášky vždy automaticky potvrzuje. Přihláška je platná pouze v případě, že je zaplacená a má 

status PŘIJATÁ. Pokud jej nemá, je přihláška neúplná a je potřeba ji doplnit.  V případě, že Vám potvrzovací 

email nedorazil, registrace NEPROBĚHLA! V takových případech nás neprodleně kontaktujte na email 

patou@email.cz. Pořadatel má právo bez uvedení důvodu nepřijmout psa na výstavu. Odesláním přihlášky se 

účastník zavazuje dodržovat řády a předpisy FCI a ČMKU a propozice výstavy. Přihláška psa do více tříd, storna 

přihlášek a přihlášky podané po uzávěrce nebudou akceptovány. Změna třídy nebo odhlášení ze třídy je možné 

do uzávěrky. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na 

výstavě). Pro zařazení psa do třídy vítězů musí mít pes vložený scan titulu Mezinárodní šampion, Národní 

šampion některé ze členských zemí FCI, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Světový vítěz nebo 

Evropský vítěz (titul musí být získán v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů) v systému 

www.dogoffice.cz. V případě, že nebudou přílohy vloženy, bude pes automaticky zařazen do třídy otevřené. 

 

Důležité upozornění: 

Přijetí psa na výstavu bude cca týden před výstavou potvrzeno elektronickým vstupním listem, který bude 

rozeslán vystavovatelům na e-mail. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu 

výstavy a na webových stránkách klubu. 

 

Ihned po příchodu na výstavu překontrolujte správnost zařazení vašeho psa/feny do třídy podle plemene a 

pohlaví. Není-li v katalogu jedinec správně zařazen vinou pořadatele, kontaktujte neprodleně výstavní kancelář. 

 

 



Katalog 

Pouze v elektronické verzi, k dispozici v den konání výstavy v PDF formátu na webových stránkách klubu - 

www.pyrklub.cz  

 

 

Doklady k účasti na výstavě: 

Očkovací průkaz nebo pas, vstupní list, průkaz původu. 

 

 

Všeobecná ustanovení:  
Výstava se pořádá dle Výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám plemen v propozicích 
uvedených a zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI nebo kteří jsou registrováni národní organizací 
FCI či organizací FCI partnerskou. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den 
posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Importovaní psi musí 
být zapsáni v českých plemenných knihách.  
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa v 
době konání výstavy. V areálu výstaviště není dovoleno volné pobíhání psů. Z výstavy jsou vyloučeny háravé 
feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k 
odstranění vady exteriéru psa, rovněž jedinci s kupírovanýma ušima dle Zákona na ochranu zvířat proti 
týrání č. 246/1992, zejména zákona č. 77/2004 Sb. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa 
čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí 
jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno 
vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může 
mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení 
Výstavního řádu ČMKU a FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním 
přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by 
se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění 
štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. V průběhu výstavy bude probíhat namátková kontrola 
identity psů (tet. číslo/čip), dle předpisů ČMKU. Vystavovatelé na výstavě jsou odpovědni za blaho psů. Je 
zakázáno vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo blaho, jako např. ponechat jej ve 
vozidle za mimořádného vedra nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým způsobem. Porušení tohoto nařízení 
bude mít za následek vyloučení z dané i následujících výstav. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména 
a adresy v katalogu a souhlasí se zveřejněním výsledků, fotografií a videí z výstavy. 
 

 

Protest a další podmínky:  
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protest z formálních 
důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně, pouze v 
průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa. V případě 
zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy 
 

http://www.pyrklub.cz/


 
               

 

Mapa: 

 

 
 

GPS 49.2665131N, 15.2519736E, www.svatyvojtech.cz  

 

 

Sponzor výstavy: 
 

 
 

 

http://www.svatyvojtech.cz/

