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Klubová výstava Moravský Beroun 
se zadáváním titulu Klubový vítěz 

 

neděle 12.9.2021 
 

Rekreační areál RIOSTAR 

http://www.riostar.cz/  

GPS: 49.7979183N, 17.4537761E 

 

Se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB 

a dále nejlepší štěně a nejlepší dorost 

 

Uzávěrka přihlášek: 27.8.2021 

Rozhodčí: Petr Řehánek 

 

Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI plemene český strakatý pes. 

Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pro výstavu platí výstavní řád ČMKU. 

 

Program: 8:15 – 8:45 hod. přejímka psů 

 9:00 – 12:00 hod.  posuzování v kruzích 

 cca od 12:00 hod.   vyhlášení vítězů 

 

Preferujeme přihlášení přes http://dogoffice.cz/ 
Po úspěšném zaregistrování Vám obratem přijde potvrzující e-mail. Pokud Vám e-mail nepřijde, 

přihlášení nebylo úspěšně dokončeno! 

 

Přihlášku lze zaslat také poštou (obyčejně) na adresu: Kateřina Milbachová, Obora 95, 34701 Tachov. 

Přijetí papírové přihlášky bude potvrzeno sms nebo e-mailem. 

Informace na tel: 608 837 873 nebo katka.milbachova@dakam.cz 

 

 1. pes 2. a další pes štěně, dorost, veterán 

základní cena 500 Kč 400 Kč 300 Kč 

člen Spolku ČSP 400 Kč 300 Kč 200 Kč 

 

Poplatek uhraďte bankovním převodem nebo složenkou. Doklad o platbě přiložte k přihlášce. 

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení výstavního poplatku. 

 

číslo účtu: 2900335649/2010, variabilní symbol: 60921, specifický symbol: členové Spolku členské číslo, 

ostatní telefonní číslo majitele 

 

Doklady k účasti na výstavě: 

 vstupní list (ke stažení v Dogoffice zhruba 7 dnů před výstavou) 

 originál průkazu původu (zápis výsledku výstavy do PP není povinný) nebo potvrzení, že PP bude 

vydán (pouze pro třídu štěňat a dorostu) 

 očkovací průkaz s platným očkováním 

mailto:kchmpp.vystava@seznam.cz
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Třídy: 

Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU - je uvedeno v přihlášce. Pro zařazení do třídy pracovní je 

nutno přiložit kopii certifikátu opravňující vstup do třídy pracovní. Pro zařazení do třídy vítězů (pro psy s 

oceněním Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Šampion) je nutno přiložit kopii diplomu 

šampionátu nebo kopii kartičky či posudku. 

 

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v 

den podání přihlášky. 

 

Ke každé přihlášce je nutné přiložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa a doklad (kopii) o 

zaplacení výstavního poplatku. 

 

Pro každého psa je nutné vyplnit samostatnou přihlášku. Přeřazování psů ze třídy do třídy (jako nový 

požadavek) není možné v den konání výstavy. 

 

Veterinární podmínky: 

Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle 

§ 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem 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. 

 

Z výstavy jsou vyloučeny feny háravé, kojící a ve druhé polovině březosti, agresivní jedinci a jedinci 

s chirurgickými zákroky k odstranění vady exteriéru psa. Jedinci s kupírovanýma ušima nebudou vpuštěni 

do areálu výstavy (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání). 

 

Všeobecná ustanovení:  

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn zvířete nebo 

ztrátu psa. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému 

napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů v prostoru konání výstavy není dovoleno. 

Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, 

tónováním srsti a základní úprava trimováním a vyvazováním psů na stolech jsou zakázány! 

 

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity k uhrazení 

dosavadních nákladů spojených s přípravou výstavy, zbytek bude vrácen. 

 

Vystavovatel souhlasí s uvedením svého jména a adresy ve výstavním katalogu a s případným uveřejněním 

fotodokumentace v materiálech Spolku ČSP. Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit 

všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy. 

 

Protesty: 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího 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 1.000 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

  

 


