Propozice

Speciální výstava anglických buldoků
se zadáváním titulů Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, CAJC, CAC, R.CAC, Vítěz speciální
výstavy mladých, Vítěz speciální výstavy, Vítěz speciální výstavy veterán, BOJ, BOV,
BOS, BOB
Výstava je pořádána v souladu s výstavním řádem ČMKU v platném znění.

Sponzorem výstavy je Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o.

Neděle 27. 9. 2020, Brno – hala Kynologického klubu Zetor,
Jedovnická 7a, 628 00 Brno
Pořadatel: Klub anglických bulldogů České republiky, z.s.
Rozhodčí: István Lakatoš (Sotakál Kennel) - Maďarsko
Uzávěrka přihlášek: 1.9.2020
Program:
08:00 - 09:00 přejímka psů
09:15
zahájení výstavy
09:30 - 15:00 posuzování v kruhu
Třidy:
třida štěňat (4 - 6 měsíců)
třida dorostu (6 - 9 měsíců)
třida mladých (9 - 18 měsíců)
mezitřída (15 - 24 měsíců)
třida otevřená (od 15 měsíců)
třida vítězů (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s uznaným mezinárodním nebo národním titulem
šampióna, titulem Národního vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Světový nebo
Evropský vítěz.
třida veteránů (od 8 let)
třida čestná (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s uznaným mezinárodním nebo národním titulem
šampióna, titulem Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský či Světový
vítěz. Zadává se známka a pořadí, bez nároku na CAC. Jedinec se známkou Výborný 1 se
nemůže zúčastnit soutěže o titul Vítěze speciální výstavy, jedinci se známkou Výborný 1
postupují do soutěže o BOB a BOS.

Klasifikace:
třida štěňata a dorostu: velmi nadějná, nadějná
třida mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů a čestná: výborná, velmi
dobrá, dobrá, dostatečná, diskvalifikace, neposouzen, nenastoupil
Čekatelství:
CAJC – může být zadáno pouze psovi a feně ve třídě mladých se známkou výborná 1
CAC – může být zadáno psovi a feně v každé příslušné třídě (mezitřídě, otevřené, pracovní a
vítězů) se známkou výborná 1
r.CAC – může být zadáno psovi a feně v každé příslušné třídě (mezitřídě, otevřené, pracovní a
vítězů) se známkou výborná 2
Tituly:
Nejlepší štěně – nejlepší pes nebo fena z konkurence VN1 ze třídy štěňat
Nejlepší dorost – nejlepší pes nebo fena z konkurence VN1 ze třídy dorostu
Vítěz speciální výstavy mladých – pes a fena V1, CAJC
Vítěz speciální výstavy – titul může být zadán psovi a feně z konkurence držitelů čekatelství
CAC.
Vítěz speciální výstavy veteránů – pes a fena V1 z třídy veteránů
Nejlepší mladý plemene / Best of Juniors (BOJ) – titul může být zadán psovi nebo feně
z konkurence CAJC VSVM.
Nejlepší veterán plemene / Best of Veterans (BOV) – titul může být zadán psovi nebo feně
z konkurence Výborná 1 VSVV ze třídy veteránů.
Vítěz plemene / Best of breed (BOB) – do soutěže nastupuje pes a fena, kteří obdrželi titul CAJC
VSVM, nejlepší dospělí jedinci pes a fena s CAC VSV, nejlepší veteráni pes a fena s V1 VSVV a
nejlepší jedinci pes a fena s V1 ze třídy čestné.
Nejlepší z opačného pohlaví / Best of opposite sex (BOS) – do soutěže nastupuje pes nebo fena,
kteří obdrželi titul CAJC VSVM, nejlepší dospělý jedinec pes nebo fena s CAC VSV, veterán pes
nebo fena s V1 VSVV a nejlepší pes nebo fena s V1 ze třídy čestné, kteří jsou opačného pohlaví
než jedinec, který získal titul BOB.
Udělení titulů není nárokové. Všichni zúčastnění psi dostanou posudek a diplom. Vítězové
obdrží věcné ceny.

Poplatky:
První pes
800 Kč
Další pes
700 Kč
Štěňata, dorost, veteráni
500 Kč
Za 1. psa nelze považovat psa ze třídy štěňat, dorostu a veteránů. U dalšího psa musí být majitel
stejný jako u prvního (zapsáno v průkazu původu) a nedostává katalog.
Platby - poplatky za výstavu plaťte na účet: 2900878264/2010
Variabilní symbol - přidělí Dogoffice, Specifický symbol - použijte číslo Vašeho mobilního telefonu.
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních
poplatků.

Registrace – přihláška:
Pouze online přes aplikaci Dogoffice – www.dogoffice.cz
Po online registraci přijde vystavovateli potvrzení e-mailem s údaji přihlášky. Přijetí přihlášky
bude v aplikaci potvrzeno statusem vyřízena. V případě, že Vám potvrzovací e-mail nedorazí,
registrace neproběhla, kontaktujte kontaktní osobu aplikace Dogoffice, případně přímo kontaktní
osobu klubu.

K přihlášce je nutno přiložit oboustrannou fotokopii Průkazu původu s vyplněným majitelem
psa, doklad o zaplacení výstavního poplatku (fotokopie), u třídy vítězů a čestné kopii dokladu
o udělení titulu Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, mezinárodní nebo národní
šampion, Evropský nebo Světový vítěz. Přihlásit psa lze pouze do jedné výstavní třídy.
Podáním přihlášky k výstavě prostřednictvím aplikace Dogoffice udělujete organizátorovi výstavy
Klubu anglických bulldogů ČR, z.s. souhlas se zpracováním osobních údajů - jméno a příjmení,
adresa, telefon, e-mail, s pořizováním fotografií nebo filmových záznamů, za účelem uvedení
údajů v katalogu vystavovatelů, na výstavním posudku, případně v dalších dokumentech a s
publikací těchto údajů v tištěné nebo elektronické podobě pro potřeby Klubu anglických bulldogů
ČR, z.s. a za účelem propagace plemene anglický buldok.

Doklady k účasti na výstavě:
průkaz původu psa, očkovací průkaz psa nebo jeho pas s platným očkováním
Veterinární podmínky:
Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6
veterinárního zákona)´nebo platný pas. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat
podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Tyto
doklady musí obsahovat záznam o platném očkování proti vzteklině. Psi musí být v imunitě proti
psince, parvoviróze a infekční hepatitidě. Toto se týká i psů, kteří se výstavy přímo neúčastní, ale
jsou v místě výstavy přítomni. Výstavy se smí zúčastnit jen zvířata, která prošla veterinární
přejímkou a splňovala určené veterinární podmínky. Během výstavy bude probíhat namátková
kontrola psů dle čipového (případně tetovacího) čísla za účelem identifikace.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám plemene anglický buldok zapsaných v plemenných knihách
uznaných FCI. 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. Pořadatel
výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu
psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatření náhubkem. Výstavní výbor
může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve
druhé polovině březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k
odstranění vady v exteriéru psa. Není povoleno používat stahovací obojky bez mechanického
omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny a obojky vydávající elektrický impuls. Vodění
štěňat na akci za účelem prodeje je zakázáno. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních
příčin, budou poplatky částečně použity k uhrazení skutečně vynaložených nákladů výstavy.
Protesty:
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 a současně se složením jistiny ve výši 2000 Kč. V případě zamítnutí protestu
propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy. Protest může být podán pouze v průběhu
výstavy. Protestní komise je pouze dvoučlenná. Tvoří ji pouze výstavní referent a ředitel výstavy,
rozhodčí ČMKU. Protest projedná komise, a to za přítomnosti rozhodčího, kterého se podaný
protest týká. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis. Protest podaný po skončení
výstavy (po ukončení posuzování v kruzích) se neprojednává.
Kontaktní osoba Klubu anglických bulldogů České republiky, z.s.:
Renata Chalabalová
Telefon: +420 774 560 644

E-mail: magamabull@seznam.cz
www.kabcr.cz

