
Fédération Cynologique Internationale (FCI) 
  Českomoravská kynologická unie (CMKU) 

Český kynologický svaz (ČKS) 
 

NORD BOHEMIA CANIS z.s.  
18.  &  19. 5. 2019 

 

v areálu výstaviště „Zahrada Čech“ Litoměřice 
 

 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ VŠECH PLEMEN  -  CACIB FCI 
INTERNATIONAL DOG SHOW  -  CACIB FCI 

 

Nord Bohemia Canis z.s.,                                                                                                  tel.  +420 720 633 732 (Ing. Kubešová) 
Litoměřice                                                                                                                               (pondělí až pátek 8.00 – 18.00 hodin) 
e-mail: nordbohemiacanis@seznam.cz                                                                                            www.nordbohemiacanis.cz 
 

1. uzávěrka       /       1st entry close                 4. 4. 2019 
 2. uzávěrka       /       2nd entry close              16. 4. 2019 
*3. uzávěrka       /       3rd entry close               23. 4. 2019 

*3. uzávěrka – přihlášky je možné zasílat pouze prostřednictvím systému DogOffice / 3rd entry only DogOffice system 
Pro zařazení přihlášky do 1., 2., a 3. uzávěrky rozhoduje datum zadání do systému DogOffice nebo datum poštovního razítka na obálce zaslané přihlášky.. 

On-line přihláška je možná prostřednictvím systému DogOffice.  
Na zaplacení výstavního poplatku lze použít online platbu kartou prostřednictvím Dogoffice 

Po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva, pokud toto nenastane, 
přihláška NEPROBĚHLA!!!!!                                                                                   Přihlášky zaslané e-mailem nebudou přijaty! 

 
PROGRAM:        7.00 Přejímka psů / Dogs admission 

  9.00 – 14.00 Posuzování / Judging 
11.00 – 13.00 Junior Handling 
15.00   Soutěže / Final competitions 

 

Čekatelství Tituly 

CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR, CAC ČMKU, CACIB - FCI, 
Res. CACIB – FCI 
Udělení čekatelství není nárokové. 

Vítěz plemene - BOB , Nejlepší z opačného pohlaví BOS, 
Nejlepší mladý plemene - BOJ, Nejlepší veterán plemene - 
BOV, Juniorský vítěz skupiny FCI – JBIG, Juniorský vítěz dne 
– JBOD, Juniorský vítěz výstavy – JBIS, Vítěz skupiny FCI - 
BIG, Vítěz dne -BOD,Vítěz výstavy - BIS. Udělení titulů není 
nárokové. 

 udělení titulů nelze nárokovat 
 pro získání titulu Interchampion platí ustanovení FCI 
 pro získání titulu Šampión ČR, Junior Šampión ČR, 

Veterán Šampión ČR a Šampión ČMKU platí ustanovení 
ČMKU 

 the conferment of awards can not be requisition 
 the title  Interchampion is awarded according to FCI 
 regulations  the title Czech Champion, Czech Veteran 

Champion, Czech Junior Champion and CMKU Champion 
awarded according to CMKU regulations   

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavní pro dané plemeno stáří 
požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a FCI a je uvedeno na přihlášce. Pořadatel výstavy 
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí 
být opatřeni náhubkem. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky. O této skutečnosti je povinen vystavovatele informovat, ale nemusí udávat 
důvod.  Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou 
pořadatele, a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru); psi nemocní a z nemoci podezřelí, psi po úraze, feny 
v druhé polovině březosti, kojící a háravé feny; psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat; psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči 
lidem a psům; psi s kupírovanýma ušima. V průběhu výstavy bude prováděna namátková kontrola identity psů (čip/tetovací číslo) v souladu 
s nařízením ČMKU. Majitelé psů s uděleným titulem BOB jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů; v případě neúčasti 
ztrácí nárok na věcné ceny. Pro konání výstavy a účast na výstavě platí ustanovení výstavního řádu FCI, ČMKU, Řádu ochrany zvířat při veřejném 
vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení exteriérů psů Českomoravské kynologické unie. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem 
ustanovením Výstavního řádu ČMKU, FCI a propozic. Vystavovatel souhlasí s uveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Na doklady zaslané po 
poslední uzávěrce nebude brán zřetel. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, bude výstavní poplatek použit k uhrazení nákladů 
výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatek i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě 
je zakázán (vstup mají štěňata, která jsou řádně přihlášena na výstavu). Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek 
nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu 
než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. 
 
GENERAL TERMS 
The exhibition is available for dogs and bitches of all breeds registered in the FCI books. At the day of the exhibition dogs and bitches have to be as 
old as is required for classification of each breed. The exhibition organizer is not responsible for the damages caused by the dog or the handler, for 
the death or loss of the dog. Free running of the dogs is forbidden. Dogs which bite have to be muzzled. The dog exhibition commission can reject 
the application but the reasons for rejection cannot be in contradiction to the valid ČMKU rules. It is necessary to inform the handler about the 
reasons of rejection. Dogs disqualified from the exhibition: a) Dogs not registered in the catalogue. With exception for the dogs which are not 
registered in the catalogue because of the proven fault of the organizers, and dogs whose evaluation is a base for the registration into the Auxiliary 
Register. b) Ill dogs, dogs with suspicion of being ill, dogs after an injury, bitches in the second half of their gestation period, nursing bitches and 
bitches in heat. c) Dogs whose owner is not allowed to exhibit dogs. d) Dangerous dogs – dogs who bite and who are aggressive. e) Dogs with 
cropped ears. During the show will carry out unannounced checks identity of dogs (control chip) in accordance with Regulation ČMKU. Dog owners 
who received the “BOB” title have to participate with their dogs in the final exhibition of winners. In case of not participating they forfeit a claim to win 
awards. Dogs colour nature is assessed by the FCI regulation. If not specified differently, assessing follows FCI International Exhibition rules, ČMKU 
Exhibition rules, Exhibited Animals Protection Act. In case of not holding the exhibition because of objective reasons an entrance fee will be used 
for covering the exhibition expenses. Handlers have to pay the entrance fee even if they do not participate in the exhibition with their dogs. Bringing 
puppies on the exhibition and selling them is forbidden. (Only the puppies registered for the exhibition can enter the exhibition area.) It is forbidden 
to modify dog´s hair, skin or muzzle in all ways which change their structure, colour or shape. All modifications of dog´s look made in the exhibition 
area are forbidden. It is forbidden to modify dogs´ look with all substances and tools in the exhibition area. In the exhibition area it is available only 
to comb and brush the dogs. It is forbidden to tie dogs to the trimming table longer than is necessary for trimming. Breaking of the rule can cause 
disqualifying of the dog. It is forbidden to cheer dogs loudly from behind the circle. (It is called “double-handling”.) It is also forbidden to attract dogs´ 
attention from behind the circle by for example using of whistle, toys, food, shouting to the dogs, etc. Breaking of the rule can cause disqualifying of 
the dog. 



 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 
Majitel psů pocházejících z ČR musí mít u sebe očkovací průkaz, nebo pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat 
podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady.  Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Majitel psů ze zahraničí musí mít u sebe platný 
pas – PET PASSPORT. Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti, výše uvedené hrubě nebo opětovně poruší. Tyto 
předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí 
VETERINARY REGULATIONS 
Dogs originally from the Czech Republic must have Certification of Vaccination or the Pet Passport. Dogs originally from the EU member countries 
and other countries must meet the conditions of European Parliament and the ouncil of the EU. Dogs from foreign countries must have valid Pet 
Passport. 
SOUTĚŽE: 
• Mladý vystavovatel – Junior Handling – věkové skupiny: I. 9 – 13 let, II. 13 – 17 let, platí dosažení data narození přihlášených 1 den před výstavou. 
Soutěží se se psem, zapsaným v plemenné knize uznávané FCI a vždy plemeno, které je ten den posuzované. Pes nemusí být na výstavě posouzen. 
Hodnotí se předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. Body získané v soutěži na národních a mezinárodních výstavách lze započítat do celoroční, 
celostátní soutěže 
• Velká národní cena – BONB – do soutěže nastupují všichni jedinci českých FCI uznaných i neuznaných plemen včetně československých vlčáků 
• Nejlepší veterán – soutěží jedinci, kteří obdrželi titul Nejlepší veterán plemene BOV 
• Nejlepší jedinec tříd čestných – soutěží jedinci ze tříd čestných, kteří obdrželi známku Výborný 1 
• Nejlepší pár psů – pro fenu a psa jednoho plemene a rázu vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství 
musí být prokázáno zápisem v průkazu původu 
• Nejlepší chovatelská skupina – pro 3 až 5 jedinců jednoho plemene a rázu posouzených na výstavě, pocházejících od jednoho chovatele a 
minimálně od dvou různých otců nebo matek 
• Juniorský vítěz skupiny (JBIG) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BOJ po skupinách FCI 
• Vítěz skupiny (BIG) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BOB po skupinách FCI 
• Přehlídka FCI neuznaných plemen  – do soutěže nastupují jedinci FCI neuznaných plemen s titulem BOB 
• Juniorský vítěz dne (JBOD) – do soutěže nastupují jedinci s titulem JBIG 
• Vítěz dne (BOD) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BIG 
• Juniorský vítěz výstavy (JBIS) – do soutěže nastupují jedinci s titulem JBOD 
• Vítěz výstavy (BIS) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BOD 
 

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY ENTRY FEES 

1. uzávěrka  
- 4.4.2019 

2. uzávěrka 
- 16.4.2019 

*3.  uzávěrka 
- 23.4.2019 

*Pouze 
prostřednictvím 

systému 
DogOffice 

1st entry 
deadline 
- 4.4.2019 

2nd entry 
deadline 

- 16.4.2019 

*3rd entry 
deadline 

- 23.4.2019 
*only 

DogOffice 
system 

za 1. psa včetně katalogu 
the 1st dog including catalog 800 Kč 1 000 Kč 1 200 Kč 45 € 55 € 65 € 
za dalšího psa 
another dog 600 Kč 800 Kč 1 000 Kč 35 € 45 € 55 € 
třída štěňat, dorostu, veteránů, 
třída čestná/ / Baby, Puppy, 
Veteran and Honour class 

300 Kč 400 Kč 500 Kč 25 € 30 € 35 € 

soutěže 
competitions 200 Kč 300 Kč 400 Kč 20 € 25 € 30 € 
If you pay on the show you will pay the payment the 3rd closse + 5 € for each dog and day, 

 

ZA PSY ČESKÝCH NÁRODNÍCH PLEMEN na 1. uzávěrku 600,- Kč za prvního psa, za druhého psa 450,- Kč. Za štěňata, dorost 
a veterány 225,- Kč (dle rozhodnutí valné hromady ČMKU z 25.3.2017). Ostatní uzávěrky (2. a 3.)plná částka. 
Za prvního vystavovaného psa se nepovažuje pes ze třídy štěňat, dorostu, veteránů a čestné. Sleva za druhého a dalšího psa 
může být uplatňována pouze v případě, že údaje o majiteli/ majitelích jsou je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé 
přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu 
Inzerce v katalogu  / Advertisments:                   1 A5 strana 1000 Kč / 1 Seite 40 EUR,   ½ A5 strany 500 Kč / ½ A5 20 EUR 
Manipulační poplatky: (storno přihlášky či přeřazení psa či feny do jiné třídy nelze provést po termínu třetí uzávěrky) 
-  stornování vystavovatelem do termínu třetí uzávěrky 100,-Kč 
 - přeřazení psa či feny do jiné třídy na žádost vystavovatele do termínu třetí uzávěrky 100,- Kč 

Fio banka a.s. Praha, název účtu Nord Bohemia Canis                           
pro Kč:  č.ú. 2000712859/2010 
pro Euro: č.ú.  2200712861/2010, IBAN: CZ5120100000002200712861,BIC: FIOBCZPPXXX 
Platby na jiné č. účtu nebudou akceptovány! 
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou.  
Při platbě uveďte jako variabilní symbol VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO!!! 
Doklady k účasti na výstavě: 

- průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán (tř. štěňat, dorostu) 
- očkovací průkaz psa nebo pas s platným očkováním proti vzteklině 

Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Musí být podán písemně, současně se 
složením jistiny 1 600 Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 
Pro každého psa nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce musí být přiložena úplná a čitelná kopie obou 
stran průkazu původu hlášeného jedince; u jedinců hlášených do třídy pracovní nebo šampiónů pracovní certifikát  nebo 
kopie šampionátu (v opačném případě bude jedinec zařazen do třídy otevřené). 
Fill in an different entry form for each dog! Enclose a photocopy of the pedigree, for champion class and working class 
a proof of entitlement. 
Přeřazování psa z jednoho rázu (velikostní, barevný, typ srsti) do druhého není na výstavě povoleno. Přeřazovat psa ze 
třídy do třídy na výstavě je možné pouze s písemným souhlasem pořadatele a je povoleno pouze v případě, že došlo k 
záměně plemene nebo pohlaví nebo že chybné zařazení psa je způsobeno pořadatelem. 
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:  /  ENTRY FORMS SHALL BE SENT TO: 

 

 
Nord Bohemia Canis,z.s. 

Ing.Marta Kubešová 
Bříza 141 

413 01  Roudnice nad Labem 
 

Informovaný souhlasí se zpracováním osobních dat: vystavovatel bere na vědomí, že pořadatel výstavy, pro řádný průběh výstavy, musí zpracovat jeho osobní data 
obvyklým způsobem a souhlasí s tím. Pořadatel výstavy je povinen s těmito daty zacházet v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Archivace a skartace těchto údajů probíhá v souladu s řády 
a předpisy ČMKU a ČKS 
Přijetí psa na výstavu bude 10 dní před výstavou potvrzeno vstupním listem (s využitím elektronické pošty) s uvedením dne, kdy bude Váš pes posouzen. Za nesprávně 
vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Fotokopie nevracíme. 
The acceptance of a dog will be confirmed 10 days before the show by a entry document with a date when your dog will be judged. The organizer ist not 
responsible for a wrongly entry form. Photocopies are not given back. 
 


