KLUBOVÁ VÝSTAVA KABT
Pro BT a MBT
se zadáním KV
17.09.2022

Místo/Place: Klub Lávka, Chocerady
JUDGES:

- BT Rion van der Linde, Phil Jaspers
- MBT Yvette Caprino

Hlavní rozhodčí a rozhodčí na svodu: ing. Jana Daňková
Přejímka/Vet check: 8:00 - 9:30
Posuzování v kruhu/Judging in rings: 10:00 - 17:00
Třídy/Classes:
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu FCI (jsou uvedeny na přihlášce).
Class division is in complianace with the FCI exhibition order (listed on the application form).
Přihláška – Entry form - http://dogoffice.cz/
Přihlášení je možné pouze online přes portál Dogoffice. Jiné přihlášky nebudou přijaty
Online application is mandatory exclusively at a Dogoffice portal. Other forms of
applications will not be accepted.
Tituly/Titles: CAJC, CAC, res. CAC,KV, BOB, BOS, BOJ, BOV,BIS,

Soutěže pro BT a MBT - Competitions for BT and MBT
Nejlepší štěně - Best baby
Nejlepší dorost - Best puppy
Nejlepší pracovní – Best working
Nejlepší hlava - Best head
Nejlepší pohyb - Best movement
Dítě a bulteriér/miniaturní bulteriér -, pro děti od 3 do 12 let, vedený pes musí být předveden
na výstavě
Junior handling – for children 3-12 years old, handled dog must be exhibited at the dog show

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: 1. Průkaz původu psa, 2. Očkovací průkaz nebo jeho
pas s platným očkováním
DOCUMENTS REQUIRED TO COMPETE IN DOG SHOW: 1. Dog´s Pedigree, 2.Dog´s Pet
passport with valid vaccination
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Psi musí být vybaveni pasem pro zvířata v zájmovém chovu nebo
očkovacím průkazem. Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s
§4. odst. 1 písm. f) veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských
zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a
Rady 998/2003.
VETERINARY CONDITIONS: All dogs must have Pet passport with valid rabies vaccination
in accordance with Czech veterinary laws already from 4th months of age. Dogs which didn´t
pass the veterinary check, must not be present on the show. All dogs from EU and third
countries must fulfill conditions given by regulations of European Parliament and Council
998/2003.
POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: Sleva za druhého a třetího (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. Za prvního psa nemůže být považováno štěně, dorost ani veterán. Pokud nebude
k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu
pracovní nebo pro třídu vítězů, bude zařazen do třídy otevřené. Za nesprávně vyplněnou
přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Údaje o psu vyplňujte podle rodokmenu. Do
přihlášky musí být přiložen doklad (fotokopie nebo sken) o zaplacení výstavního
poplatku, pro rozlišení plateb I. a II. uzávěrky rozhoduje datum přihlášení psa. Dogoffice sám
vypočítá cenu podle platného ceníku. Při platbě více psů uhraďte poplatek dohromady. Bez
dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata. Přeřazování psů do jiných tříd po uzávěrce
není možné. Podáním přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI
a propozic.
APPLICATION GUIDELINES: Discount for multiple dogs may be claimed only if name of the
owner is identical with the first form. Each additional change on the second form, i.e.
coownership, shall be considered a new application and the full fee will apply. A baby, puppy
or veteran is not considered as a first dog. In case of appliance for working class or winners
class it is necessary to attach copy of dog´s eligibility for the class. Otherwise, it shall be placed
in open class. Organizers are not liable for incorrectly filled entry forms. Changing classes after
deadline is not be possible. By sending application you agree with all rules of propositions and
exhibition order given by FCI.
EXHIBITORS FROM FOREIGN COUNTRIES CAN PAY THE ENTRY FEE AT THE SHOW
VENUE!
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je pořádána dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je
přístupná psům a fenám BT a MBT zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI, kteří
dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být
zapsáni v české plemenné knize.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn
nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Není přípustné na výstavu vodit vysoko březí feny a kojící feny. Není přípustné přihlásit psa
s chirurgickou úpravou. Porušování těchto zákazů může mít za následek vyloučení psa z výstavy.

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu
PŘEJÍMKA PSŮ : Přejímka psů je povinná pro každého jednotlivého vystavovatele. Psi, kteří neabsolvují
přejímku psů, nebudou vpuštěni na výstavu.
Dog´s reception is mandatory for all exhibitors. Dogs that do not pass the reception will not be admitted to
the show.
Pořadatel si v případě nutnosti vyhrazuje právo na změnu rozhodčích. V takovém případě pořadatel nevrací
výstavní poplatky.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a
pokynů výstavního výboru. V areálu výstavy se chovat slušně a sportovně, k čemuž se
zavazují podáním přihlášky. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou
poplatky vráceny.

Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno.

GENERAL CONDITIONS: All dogs and bitches of BT and MBT are eligible if they are entered
in the FCI studbooks and are within the age limit required for the respective class in the day of
the show date. Imported dogs must be recorded in Czech studbook. The organizer shall not
be liable for any damages caused by dog or exhibitor or for the dog´s death or loss. Roaming
unleashed dogs shall not be permitted. Dogs with tendencies to bite shall wear muzzles. Bitches
in season, highly pregnant bitches, breastfeeding bitches and individuals who have undergone
surgery to cosmetically alter the dog´s appearance shall not be eligible. Breaking this rules
could result to excluding the dog from show. Exhibitors should observe the terms and the
conditions of the FCI Show -Regulations. Should the show be cancelled due to objective
reasons, all collected fees shall be returned.
Bringing puppies for purpose of their sale at the venue shall not be permitted.

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze jen z
formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně,
současně se složením jistiny 1000,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán,
jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

COMPLAINTS: Objections against any decision made by a judge shall not be permissible.
However, formal complaints concerning violating show rules and schedule are possible.
Complaint must be given in written form, together with principal of 1000,- Kč, only in the course
of show. Principal will pass to organizers in case complaint will not be justified.

VÝSTAVNÍ POPLATKY:
(jedinci registrovaní v ČR) (jedinci registrovaní v ČR)
První uzávěrka 14.8.2022

Druhá uzávěrka 2.9.2022

Člen KABT / nečlen KABT

člen KABT nečlen KABT

první pes 800,-Kč 1200,- Kč

950,-Kč 1300,- Kč

druhý a další pes 750,-Kč 1150,- Kč

900,-Kč 1250,- Kč

třída štěňat 350,-Kč 450,-Kč

400,- Kč 500,- Kč

třída dorostu 350,- Kč 450,-Kč

400,-Kč 500, Kč

třída veteránů 0,- Kč

0,- Kč

soutěž Dítě a pes 100,-Kč
Třetí uzávěrka: 4.9.2022 1600, - Kč

EXHIBITION FEE:
First deadline 08/14/2022

Second deadline 09/02/2022

Babies and puppies 19 EUR

22 EUR

1st dog 50 EUR

55 EUR

2nd dog and another 45 EUR

50 EUR

Veterans Free

Free

Competition Child and dog 4 EUR
3. deadline: 09/04/2022 65 EUR

Pro platbu v Kč: Buď složenkou nebo bankovním převodem. (Pro složenku: Klub Anglického Bull Terriera,
Lešanská 1176/2a Chodov 141 00 Praha 4) Účet klubu: 157469587/0600 Specifický symbol- telefonní číslo
uvedené na přihlášce. Variabilní symbol vygeneruje Dogofice a pošle na mailovou adresu. Doklad o
zaplacení je nutno oskenovat a přiložit jako nahraný soubor do přihlášky.
Bank account nr. For foreign exhibitors
IBAN: CZ45 0600 0000 0001 5746 9587 SWIFT kód BIC: AGBACZPP

EXHIBITORS FROM FOREIGN COUNTRIES CAN PAY THE ENTRY FEE AT THE SHOW
VENUE!
Do přihlášky musí být přiložen doklad (fotokopie nebo sken) o zaplacení výstavního poplatku
Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
Kontakt, Contact: Zuzana Kopačková, +420777588056, pilsner.bull@gmail.com
Třídy povinné:
1. třída mladých - 9 - 18 měsíců
2. mezitřída - 15 - 24 měsíců je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná
ocenění
3. třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná
ocenění
4. třída pracovní - od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v
seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění
podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk. X.
Na ostatních druzích výstav může být na základě požadavku příslušného chovatelského klubu třída pracovní
otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje národní certifikát. Vystavují jej organizace pověřené
ČMKU nebo přímo ČMKU.
5. třída šampionů - od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří
získali titul Mezinárodní šampion, nebo národního šampiona některé ze členských zemí FCI.
6. třída veteránů - od 8 let.
7. třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná
pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze,
Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci
dospělých.
Dále mohou být otevřeny:
1. třída štěňat - 4 – 6 měsíců
2. třída dorostu - 6 - 9 měsíců
3. třída čestná – od 15 měsíců, může být otevřena na všech typech výstav a je přístupná 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
nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene
(CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Krajský vítěz, Oblastní vítěz). Výjimkou jsou klubové a
speciální výstavy, kde výborný 1 z třídy čestné postupuje do soutěže o BOB a BOS.
4. třída mimo konkurenci – od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci. Rozhodčí
vypracuje výstavní posudek a stanoví pořadí. Třída mimo konkurenci může být otevřena na klubových a
speciálních výstavách.

