PROPOZICE
KLUBOVÁ VÝSTAVA
SHIH-TZU KLUBU ČR
CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS
1. uzávěrka
1st deadline
2. 5. 2021

6. 6. 2021
Mladá Boleslav – výstavní areál
KRÁSNÁ LOUKA

2. uzávěrka
2nd deadline
16. 5. 2021

rozhodčí/judge: paní Václava Rybárová (ČR)
(změna rozhodčího vyhrazena)

Program výstavy:
08,30-09,30 hod

přejímka psů / Admission of the dogs

od 09,45 hod

zahájení výstavy, předání klubových šampionů / opening of the show

od 10,00 hod

posuzování psů, soutěže / judging in the ring, competitions

Výstavní poplatky / Entry fees:
1. uzávěrka
1st deadline

2. uzávěrka
2nd deadline

1. pes včetně katalogu / first dog, catalogue

550,00 CZK

700,00 CZK

Každý další pes / every other dog

500,00 CZK

650,00 CZK

350,00 CZK

450,00 CZK

200,00 CZK

300,00 CZK

Štěně, dorost, veterán, tř.čestná (v případě přihlášení více psů nelze brát za
prvního psa)

baby, puppy, veteran, honor class (when entering more than 1 dog, they
cannot be considered as the first dog)

Třída mimo konkurenci / class out of competition

U zahraničních vystavovatelů je možná platba na místě – cena podle data přihlášení
Foreigner exhibitors – the payment is possible at the show (in CZK only) – the price depends on the
deadline (date of entry)
Vystavovatelé z ČR – platba na místě Kč 800!!!

Inzerce v katalogu:

Strana A5
½ strany A5

Pro členy klubu

Pro nečleny a firmy

300,00 Kč
150,00 Kč

1000,00Kč
500,00Kč

VÝSTAVNÍ TŘÍDY / CLASSES:
Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě).
Třída štěňat / baby

4-6 měsíců / months

Třída dorostu / puppy

6-9 měsíců / months

Třída mladých / junior

9-18 měsíců / months

Třída mezitřída /
Intermediate
Třída otevřená / open

15-24 měsíců / months

Třída vítězů / winner
Třída veteránů / veteran
Třída čestná / honor

Třída mimo konkurenci /
out of competition

Od 15 měsíců / months
Od 15 měsíců (pouze pro psy a feny s uznaným titulem ICH, NCH,
Národní a Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy)
From 15 months (with tittle Interchampion, National Champion only)
Od 8 let / from 8 years
Od 15 měsíců (pouze pro psy a feny s uznaným titulem ICH, NCH,
Národní a Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy;
třída se zadáním známky a pořadí, bez nároku na CAC
From 15 months (with tittle Interchampion, National Champion only)
Od 15 měsíců (třída bez nároku na klasifikaci a pořadí)
možnost prezentace ostříhaných psů
From 15 months – only for presentations, without classification

ZADÁVANÉ TITULY / Titles
Nejlepší štěně

Soutěží pes a fena se známkou VN1 ze třídy štěňat

Nejlepší dorost

Soutěží pes a fena se známkou VN1 ze třídy dorostu

CAJC

Získává pes a fena se známkou V1 ze třídy mladých

BOJ

Soutěží pes a fena s titulem CAJC

CAC

Získává pes a fena se známkou V1 ze třídy mezitřídy, otevřené a vítězů

Res. CAC

Získává pes a fena se známkou V2 ze třídy mezitřídy, otevřené a vítězů

Nejlepší veterán

Získává pes a fena se známkou V1 ze třídy veteránů

Nejlepší třídy čestné

Soutěží pes a fena se známkou V1 ze třídy čestné

Nejlepší dospělý pes/fena

Soutěží pes/fena ze třídy mezitřídy, otevřené a vítězů s titulem CAC

BOV

Soutěží pes a fena s titulem Nejlepší veterán

BOB
BOS

Soutěží nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z
třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů), nejlepší dospělý pes a fena a pes a
fena se známkou V1 ze třídy čestné
Získává pes nebo fena opačného pohlaví k titulu BOB

Přihlášení je možné pouze elektronicky prostřednictvím www.dogoffice.cz
ONLINE registrations only - through www.dogoffice.cz
Informace – E. Býšková – tel. 774 201 290, nebo email: shihtzu.vystavy@email.cz

Plaťte bankovním převodem nebo složenkou typu A
Číslo účtu:
Variabilní symbol

2081370001/5500
bude zaslán po přihlášení v systému Dogoffice

Adresa majitele účtu: SHIH-TZU klub ČR, z.s.
Nový Svět 191/6,
118 00 Praha 1
IBAN:
SWIFT/BIC:

CZ6255000000002081370001
RZBCCZPP
Raiffeisenbank a.s.

SOUTĚŽE: Cena Kč 150,Přihlášení je možné pouze online přes systém Dogoffice
Nejhezčí pár psů
Nejlepší chov. skupina

pes a fena v majetku jednoho vystavovatele, kteří byli na výstavě posouzeni
minimálně 3 jedinci a maximálně 5 jedinců, kteří byli na výstavě posouzeni, pocházejí
z jedné chovatelské stanice a jsou minimálně od dvou různých otců nebo matek

Dítě a pes

pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý
vystavovatel
pro děti od 9-13 a od 13-17 za podmínek stanovených pro tuto soutěž dle výstavního
řádu ČMKU

Mladý vystavovatel

Všeobecná ustanovení:





Výstava je pořádána v souladu s ustanoveními platného Výstavního řádu ČMKU a přístupná všem psům a fenám
plemene shih-tzu s platným průkazem původu FCI, kteří dosáhli v den konání výstavy předepsaného věku pro
zařazení do příslušné třídy
Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady pro zařazení do třídy čestně a vítězů (certifikát, kopie
šampionátu), budou bez urgence zařazení do třídy otevřené
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů
výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu
výstavy, za nedodržení je pokuta 1500,- Kč.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn zvířete nebo ztrátu
psa.



Vystavovatel odesláním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména, případně adresy v katalogu výstavy a se
zveřejněním výsledků, případně fotografie psa na webových a FB stránkách klubu



Z výstavy jsou vyloučeny feny háravé, kojící a ve druhé polovině březosti, agresivní jedinci a jedinci
s chirurgickými zákroky k odstranění vady exteriéru, stejně tak psi se záměrně poškozenými hlasivkami
k omezení hlasitých projevů.



Změny exteriéru psa prováděné nadměrným lakováním, pudrováním, tónováním srsti a vyvazováním psů na
stolech jsou zakázány.



Vodění štěňat a jejich prodej je na výstavě zakázán.



V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů
spojených s přípravou výstavy.



Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky.



Vystavovatelé jsou odpovědní 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

Protest:



Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení
výstavních předpisů, nebo propozic výstavy.
Protest musí být podán písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny 500,- Kč.



Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Veterinární podmínky:



psi musí být klinicky zdraví
psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě
proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) zákona 166/1999 Sb, o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále proti psince, parvoviróze a leptospiróze.



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
26. 5. 2003

Upozornění:


Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku a přiložit podepsanou, čitelnou a úplnou fotokopii obou
stran průkazu původu.



Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s
1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová
přihláška za plnou cenu.
Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě).




Pro rozlišení první a druhé uzávěrky rozhoduje datum odeslání přihlášky a dokladu o provedení platby
(poštovního razítko, datum přihlášení v dogoffice)



V případě nedoložení dokladu o provedené platbě na účet klubu, a to nejpozději v den konání výstavy,
zaplatí vystavovatel při přejímce 800,-Kč za každého přihlášeného psa.



Neúčast na výstavě neopravňuje k navrácení poplatku.



Přijetí psa bude nejpozději 5 dní před výstavou potvrzeno vstupním listem.

Doklady k účasti na výstavě:



průkaz původu
očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním!

