
KLUB CHOVATELŮ BIŠONKŮ, Z.S. 
 

Zve tímto srdečně všechny členy klubu a příznivce 
bišonků, boloňáčků a ruských barevných bolonek na 

 

6. KLUBOVOU VÝSTAVU (CAC) s KV 
 

Datum konání výstavy: 12. 9. 2021 
 
Místo konání výstavy: Hotel Svornost, Novozámecká 284, Praha 9, www.svornost.cz 
 

Uzávěrka přihlášek: 16. 8. 2021 
 
Rozhodčí pro plemeno bišonek: IVANA SLAPNIČKOVÁ 
Rozhodčí pro plemeno boloňský psík a ruská barevná bolonka: JIŘINA VOLŠICKÁ 
 
PROGRAM: od 8.30 hod. - do 9.30 hod. - přejímka psů  
od 10.00 hod. - zahájení výstavy  
- posuzování v kruhu  
- soutěže  

 

 - v průběhu výstavy bude možno absolvovat bonitaci – všichni 
zájemci o bonitaci a uchovnění MUSÍ mít připraveno osvědčení o 
vyšetření očí (PRA KATARAKTA) a luxaci patelly a v případě 
platby převodem kopii platby za bonitaci !!! 
 

Ke každé přihlášce připojte kopii obou stran průkazu původu (zadní strana 
průkazu původu musí mít vyplněného majitele psa) a doklad o zaplacení 
výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. 
 
 

ZADÁVANÉ TITULY:  
CAJC – se zadává jedinci oceněného známkou výborná 1 (pes a fena zvlášť)  
KLUBOVÝ VÍTĚZ JUNIOR - jedinci oceněného CAJC (pes a fena zvlášť) 
CAC – se zadává jedinci oceněného známkou výborná 1 (pes a fena zvlášť) v mezitřídě, ve třídě otevřené a vítězů.  
Res. CAC – se zadává jedinci oceněného známkou výborná 2 (pes a fena zvlášť) v mezitřídě, ve třídě otevřené a vítězů.  
KLUBOVÝ VÍTĚZ – nastupují jedinci s titulem CAC z mezitřídy, otevřené a vítězů (pes a fena zvlášť)  
Vítěz třídy čestné – nastupují vítězové třídy čestné (pes a fena) 
BOB – nastupují KLUBOVÝ VÍTĚZ JUNIOR, KLUBOVÝ VÍTĚZ a V 1 ze třídy VETERÁNŮ (psi a feny)  
BOJ - jedinci oceněného CAJC (pes a fena zvlášť) 
BOV - jedinci se známkou výborná 1. z třídy veteránů 
BOS – zadává rozhodčí nejlepšímu z opačného pohlaví než BOB 
 
BIS BABY – nastupují pes a fena ocenění známkou VN 1 ze třídy štěňat - bišonek + boloňský psík + ruská barevná bolonka  
BIS PUPPY – nastupují pes a fena ocenění známkou VN 1 ze třídy dorostu – bišonek + boloňský psík + ruská barevná 

bolonka  
BIS JUNIOR – nastupují pes a fena ocenění titulem Klubový vítěz junior – bišonek + boloňský psík + ruská barevná 

bolonka  
BIS VETERÁN – nastupují pes a fena ocenění známkou V 1 ze třídy veteránů – bišonek + boloňský psík + ruská barevná 

bolonka  
BIS HONOUR (čestná) – nastupují jedinci ocenění titulem Best of honour class (třída čestná) plemeno bišonek + boloňský 

psík + ruská barevná bolonka  
BIS - VÍTĚZ VÝSTAVY – nastupují jedinci s titulem BOB - bišonek + boloňský psík + ruská barevná bolonka  
Titul Klubový vítěz může být udělen pouze členovi klubu s řádně uhrazeným členským příspěvkem pro daný rok. 

 

http://www.svornost.cz/


Každý posouzený pejsek obdrží kokardu, vítězové tříd a titulů navíc pohár 
a ceny od sponzora. Majitelé psů, kterým byl na základě jejich žádostí 
přiznán některý z klubových šampionátů obdrží pohár a diplom. 
 
O udělení titulů rozhoduje delegovaný rozhodčí, tituly nejsou nárokové a mohou být v jednotlivých třídách a soutěžích 
uděleny nejlepším jedincům bez ohledu na počet přihlášených psů. Protest proti rozhodnutí rozhodčího není PŘÍPUSTNÝ . 
Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, 
současně se složením jistiny ve výši 500,- Kč a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve 
prospěch pořadatele výstavy.  

 
SOUTĚŢE: do soutěží se můžete přihlásit i dodatečně v den konání výstavy do 11,00 hod.  

NEJHEZČÍ PÁR PSŮ – přihlašuje se psa a fenu stejného plemene, kteří byli na této výstavě posouzen a jsou v majetku jednoho majitele,  

NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ STANICE – přihlašuje se minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z 

vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni.  

Dítě a pes: při přihlášení většího počtu dětí bude soutěž rozdělena do dvou věkových kategorií. Soutěže se mohou 

zúčastnit i psi, kteří nebyli přihlášeni na výstavu.  
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:  

Výstava se pořádá dle Výstavního rádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenné knize ČMKU, kteří 
dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy - rozdělení je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky 
nebudou obsahovat fotokopii dokladu pro zařazení do třídy vítězů (ICH., šampionát ze země člena FCI, Národní vítěz, 
Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy) budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Třída čestná je otevřena pro jedince s 
tituly (ICH., šampionát ze země člena FCI, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy) pokud přihláška nebude 
obsahovat potřebný doklad pro zařazení do třídy čestné nebude přihláška přijata.  
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné 
pobíhání psů v prostorách výstavy není dovoleno a vystavovatelé se řídí pokyny pořadatele. Změny exteriéru psa prováděné 
nadměrným lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úpravou trimováním na výstavě, s dlouhodobým 
vyvazováním psu na stolech jsou zakázány.  
Na výstavu nebudou připuštěny feny ve vyšším stádiu březosti, kojící feny a jedinci s operativním zákrokem, který vede ke 
změně exteriéru.  
Zasláním přihlášky se vystavovatel zavazuje k dodržování propozic, Výstavního řádu FCI i ČMKU a souhlasí se zveřejněním 
své adresy v katalogu výstavy. V případě, že by se výstava neuskutečnila z nepředvídatelných příčin, budou výstavní 
poplatky použity na uhrazení nákladů výstavy.  
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes přihlašovaný do třídy mladých, 
mezitřídy, otevřené, nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu, veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené 
pro tyto třídy. Třída čestná je zdarma.  
 

Vstupní list nebude zasílán, týden před konáním výstavy bude zveřejněn 
seznam vystavovatelů na webových stránkách klubu. U přejímky psů v den 
výstavy obdržíte obálku s potřebnými doklady na základě sdělení vašeho jména.  
 
VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:  
Na výstavu mají přístup psi a feny klinicky zdraví. Při přejímce předložte na vyžádání platný očkovací průkaz (nebo pas pro 
malá zvířata) s potvrzením o očkování proti vzteklině – ne kratší než 30 dnů a ne starší než 1 rok před výstavou a s 
imunitou proti psince a parvoviróze.  


