
 
 

KLUBOVÁ VÝSTAVA 
Klub malého kontinentálního španěla ČR, z.s.  

 
Sobota 8.4.2023 

Restaurace Na Kyrově, Hájecká 316, Hostouň u Prahy 

GPS: 50.1123275N, 14.2004442E 

 
Pro výstavu platí výstavní řád ČMKU 
PRO PLEMENA: Papillon, Phaléne 

TITULY: Vítěz klubové výstavy mladých, Vítěz klubové výstavy, Vítěz klubové 
výstavy veteránů,  BOB, BOJ, BOV, BOS 

      ĆEKATELSTVÍ: CAJC – ČR, CAC – ČR, R-CAC - ČR 
 
 

Delegovaný rozhodčí:  Bruno Nodalli (Italy) 
Změna rozhodčího vyhrazena 
 
PROGRAM: 
9:00-9:30  registrace 
9:30-10:00   společná fotografie 
10:00   posuzování 
   soutěže 

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY UZÁVĚRKA 26.3.2023 
Za prvního psa (třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů) 600 Kč/30 EUR 

Za druhého a dalšího psa (třída mladých, mezitřída, 
otevřená, vítězů) 

550 Kč/28 EUR 

Třída štěňat, dorostu, čestná, veteránů 350 Kč/15 EUR 
Soutěže-nejlepší pár psů, chovatelská skupina, nejlepší 
plemeník, nejlepší rodič 

350 Kč/15 EUR 

Soutěž Dítě a pes 300 Kč/13 EUR 

Inzerce ½ strany/celá strana A5 100 Kč/200 Kč 
 
 
Výstavní poplatky: převodem na účet   
CZK - 2300237113/2010 - CZ66 2010 0000 0023 0023 7113 

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX 
EUR - IBAN:CZ2420100000002000506705 
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX 
Variabilní symbol: generuje DogOffice 
Specifický symbol: generuje DogOffice 



 
Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata. Neúčast na výstavě z 
jakýchkoliv příčin není důvodem k nezaplacení nebo vrácení poplatků. Za prvního psa nelze 
považovat jedince z třídy dorostu, štěňat, veteránů nebo třídy čestné. 

 
Soutěže: 

 Dítě a pes – od 3 do 9 let  

 Nejhezčí pár psů – pes a fena jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni  

 Chovatelská skupina – chovatel může přihlásit minimálně 3 a maximálně 5 jedinců z 
vlastního chovu, pocházející minimálně od dvou otců či matek a byli na výstavě posouzeni,  

 Nejlepší štěně – nastupují všichni ocenění známkou VN1  

 Nejlepší dorost – nastupují všichni ocenění známkou VN1  
•Nejlepší rodič – nastupuje pes nebo fena s nejméně 3 potomky, kteří byli na výstavě 
posouzeni. Rodič nemusí být na výstavě posouzen, ale musí být přítomen. 

 Nejlepší plemeník – nastupuje plemeník (pes/fena) 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.  

Třídy:  
 Výstava je pořádána dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaných v 
plemenných knihách FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do 
třídy Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den konání výstavy, ostatní podmínky 
musí být splněny v den podání přihlášky (do uzávěrky výstavy).  
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 přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním 
titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální 
výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých a doloženy certifikátem 
nebo kopií posudku, kartičky.  
Třída čestná:  od 15 měsíců 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. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se může 
účastnit soutěže o Vítěze plemene  
Třída veteránů:  od 8 let 
 

Veterinární podmínky 
 Psi musí být klinicky zdraví 
Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 vetrinárního zákona) nebo 
platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí 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 psů nebo osob. 
 
 
 



 
Všeobecná ustanovení:  
Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa a neručí za 
škody způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel. Z účasti na 
výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (pokud není vina na straně pořadatele 
výstavy), psi nemocní, podezřelí z nemoci, 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. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno v DogOffice. Prodej štěňat je na 
výstavě zakázán. Za nesprávně vyplněnou a zaslanou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. 
Vystavovatel (majitel) souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. Vystavovatelé jsou povinni 
dodržovat ustanovení Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž 
se zavazují podáním přihlášky. 
 
Protest:  
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat lze 
pouze z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic). Protest musí být podán 
písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši 1200 Kč. Nebude-li protest 
uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele 
 
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Vystavovatel bere na vědomí, že pořadatel výstavy pro řádný průběh výstavy musí zpracovat jeho 
osobní údaje obvyklým způsobem a souhlasí s tím. Pořadatel výstavy je povinen s těmito údaji 
zacházet v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. 
Archivace a skartace těchto údajů probíhá v souladu s řády a předpisy ČMKU. 
 
Doklady psa nutné k účasti na výstavě:  
Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo Pas s platným očkováním proti vzteklině 
 

 
 
 

PŘIHLÁŠKY : 

www.dogoffice.cz 
 

INFORMACE: 
Helena Jeníková, tel: 603917977, e-mail: aiaybo@centrum.cz 

http://www.dogoffice.cz/

