
 

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. , Konečná 1177, 755 01 Vsetín 

  PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ 
27.05.2023 v areálu Pesopark, Praha – Uhříněves  

XXIV.ročník Memoriálu Dr. Rotreklové   
 

výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, Nejlepší mladý (BOJ), Nejlepší veterán (BOV), Klubový 
vítěz, BOB, BOS, Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina 
 

Uzávěrka 06.05.2023 

Program výstavy a bonitace (přesný časový harmonogram bude upřesněn dle počtu přihlášených psů cca 
týden před výstavou): 

 od 8:00 hod  přejímka psů na bonitaci a výstavu  

 9:00 – 12:30 hod zahájení výstavy, posuzování v kruzích a závěrečné soutěže 

po skončení výstavy bonitace 

Posuzovatel výstavy a bonitace:  

• Martina Kučerová (CZ) - posoudí všechna plemena  

Klubová výstava: 

• Poplatek za výstavu - člen třída štěňat    200,- Kč 
třída dorostu     200,- Kč 
ostatní třídy za prvního psa   550,- Kč 
ostatní třídy za dalšího psa člena klubu  500,- Kč 
třída čestná, veteránů   není zpoplatněna 

• Poplatek za výstavu - nečlen třída štěňat    300,-  
třída dorostu     300,- Kč 
ostatní třídy za prvního psa   750,- Kč 
ostatní třídy za dalšího psa člena klubu  700,- Kč 
třída čestná, veteránů   200,- Kč 
 

• Přihlašovat se lze přes systém dogoffice.cz 

Tuzemské platby: Poplatek uhraďte bankovním převodem na účet 
Klubu pinčů ČR, z.s.   

o 1346087339/0800 
o variabilní symbol  2023052501 
do poznámky uveďte   jméno psa/feny, jméno majitele 
 
Platby ze zahraničí:  
Majitel účtu: Klub pinčů České republiky, z.s. 
IBAN: CZ93 0800 0000 0013 4608 7339 
BIC: GIBACZPX 
 

• K přihlášce připojte oboustrannou kopii průkazu původu a kopii 
dokladu o zaplacení výstavního poplatku, kopii platby členského příspěvku, pro přihlášení do třídy 
vítězů také kopii šampionátu. 

• Na výstavě předložte originál PP. 
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Informace k výstavě a bonitaci poskytuje  

Jana Plosová, Želízy 32, 277 21 Želízy (+420 602 263 570) 

Zuzana Staňková, Konečná 1177, 755 01 Vsetín (+420 603 239 967) 

Písemné přihlášky dohodněte telefonicky. 

Vstupní listy budou zaslány nejpozději týden před výstavou na kontaktní email. 
 

Tituly: 
Nejhezčí štěně    může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat 
Nejhezčí dorost  může být udělen psu nebo feně ve třídě dorostu 
Nejlepší mladý (BOJ)  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě mladých 
Nejlepší veterán (BOV)  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě veteránů 
Vítěz třídy čestné  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě čestné 
CAJC    může být udělen nejlepšímu psu i feně ve třídě mladých 
CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou (s výjimkou třídy čestné 

a veteránů) 
res. CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou (s výjimkou třídy čestné 

a veteránů) 
Klubový vítěz mladých  může být udělen nejlepšímu jedinci z třídy mladých, jehož majitelem je člen 

Klubu pinčů ČR, z.s. 
Klubový vítěz pes/fena může být udělen nejlepšímu psu i feně ze tříd „dospělých“ (mezitřída, 

otevřená, vítězů), jehož majitelem je člen Klubu pinčů ČR, z.s. 
BOB může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem Nejlepší mladý, 

Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán, vítěz třídy čestné 
BOS  může být udělen nejlepšímu jedinci opačného pohlaví, než je jedinec s titulem 

BOB 
Vítěz memoriálu 
Dr. Rotreklové může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem Klubový vítěz 
 

Rozdělení do tříd: 
Třída štěňat   stáří 4 – 6 měsíců 
Třída dorostu   stáří 6 – 9 měsíců 
Třída mladých   stáří 9 – 18 měsíců 
Mezitřída   stáří 15 – 24 měsíců 
Otevřená   stáří od 15 měsíců 
Vítězů stáří od 15 měsíců, držitel Klubového vítěze, Národního vítěze, Šampiona, 

Interšampiona 
Třída čestná   stáří od 15 měsíců 
Třída veteránů   stáří od 8 let výše 
 

Soutěže:  

Nejlepší pár  do soutěže mohou být přihlášeny páry pes a fena stejného plemene a stejného 
majitele, kteří byli posouzeni na výstavě. 

Nejlepší chovatelská   
skupina do soutěže mohou být přihlášeny skupiny nejméně tří jedinců stejného 

plemene a stejného chovatele, kteří mají alespoň dva rozdílné otce nebo matky 
a byli posouzeni na výstavě 
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Veterinární podmínky: 

Všechna zvířata musí být klinicky zdráva, bez projevů nemoci. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, 
nebudou na výstavu vpuštěni. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem 
obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině, psince, parvoviróze a leptospiróze. Po dobu konání 
výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému 
poranění osob.  
  

Všeobecná ustanovení: 

Výstava je přístupná psům i fenám, zapsaným v plemenných knihách, uznaných FCI, kteří dosáhli 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. 
Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. 
Z výstavy se vylučují háravé fen, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo 
veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa.  

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava 
z objektivních důvodů nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat a jejich 
prodej na výstavě je zakázán.  

Během výstavy bude probíhat namátková kontrola psů dle tetovacího nebo čipového čísla za účelem 
identifikace dle předpisu FCI.  

Protesty: 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů při porušení 
výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 300,- Kč a pouze 
v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.  
 
Vystavovatel souhlasí s uveřejněním své adresy v katalogu výstavy a s fotografováním v areálu výstavy. 

Sponzor výstavy:  
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Proposition: 
Klubschau 27.5.2023 – Pesopark, Prag - Uhříněves 

XXIV. Jahr des Memorials von Dr. Rotreklova 
 

Die Ausstellung mit der Titelvergabe CAJC und CAC 
Wettbewerbe: der beste Junior (BOJ), der beste Veteran (BOV), Klubsieger, BOB, der beste 

Hundepaar, die beste Zuchtgruppe 
 

Meldeschluß: 6.5.2023 

Programm: 

8:00  Einlass der Hunde 

9:00 - 12:30  Beginn des Richtens 

13:00   Wettbewerbe 
Am Ende der Ausstellung beginnt die Zuchtzulassung 

 
Die Richterin von allen Pinscher Rassen: Martina Kucerova (CZ) 

 

Klubschau: 
Meldegebühren – Mitglied / nicht Mitglied 

• Welpen- und Jüngstenklasse   200,- / 300,-CZK  

• Für den ersten Hund    550,- / 750,- CZK 

• Für jeden weiteren Hund   500,- / 700,- CZK 

• Ehren- und Veteranenklasse   kostenlos / 200,- CZK 

 

Onlinemeldung: dogoffice.cz 

Zahlungen: 

Inland: per Überweisung auf das Konto von Klub pincu CR, z.s.: 

• 1346087339/0800 
• Variablensymbol: 2023052501 
• Bemerkung: Hundename, Besitzername 

Ausland:  

Kontobesitzer: Klub pincu CR, z.s. 

IBAN: CZ93 0800 0000 0013 4608 7339 

BIC: GIBACZPX 
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Zu der Anmeldung beiliegen: 

• Beidseitige Kopie der Ahnentafel 
• Kopie des Dokuments über Ausstellungsgebührzahlung 
• Kopie der Zahlung von Klubmitgliedsgebühr 
• Kopie von Championat bei der Anmeldung zur Championklasse 

 
Zu der Ausstellung mitbringen: 

• Gültiger Impfpass 
• Original-Ahnentafel 

 
Information zu der Ausstellung und zu der Zuchtzulassung: 

Jana Plosová,  

Zuzana Stanková, klubpincucr@gmail.com , stankova.z@centrum.cz  

 
Die Bestätigung der Anmeldung kommt etwa 1 Woche vor der Ausstellung per E-Mail. 

 
Allen Aussteller wünschen wir bei der Beurteilung ihrer Hundefreunde viel Erfolg und allen anderen nur die 
schönsten Erfahrungen aus der heurigen Hundeausstellung. Seien Sie bei uns herzlich willkommen 

 

Sponzor výstavy:   
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