
 

KLUB CHOVATELŮ BIŠONKŮ, Z.S. zve tímto srdečně všechny členy 

klubu a příznivce bišonků, boloňáčků a ruských barevných bolonek na 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU  

AJC, CAC, BOB, BOS, BOJ, BOV/C  a vítěz spec.výstavy/ 

 

Datum konání výstavy: 10.9.2022 

Místo konání výstavy:  hotel Svornost, Novozámecká 284, Praha 9 

                                         www.svornost.cz 

Uzávěrka přihlášek: 10.8.2022 

Přihlašování probíhá přes Dog Office /návod najdete na stránkách 

KCHB z.s./ Soutěže skupin a dětí se přihlašují taktéž tam, nebude 

možné dohlašovat na místě!!!/ 

Rozhodčí pro všechna tři plemena: Mgr.Zuzana Brotánková 

 

Program: 8.30-9.30 přejímka psů   

                  10.00 zahájení výstavy 

                             posuzování v kruhu 

                             soutěže 



V průběhu výstavy bude možno absolvovat bonitaci. Všichni zájemci o bonitaci a uchovnění 

MUSÍ mít platné osvědčení o vyšetření očí /PRA KATARAKTA/ a luxace patelly, originál PP psa 

a jeho fotokopii a v případě platby převodem kopii platby za bonitaci !!!!! 

 

T Ř Í D Y 

➢ třída štěňat - stáří 4 – 6 měsíců 

➢ třída dorostu - stáří 6 – 9 měsíců 

➢ třída mladých - stáří 9 – 18 měsíců 

➢ mezitřída - stáří 15 – 24 měsíců 

➢ třída otevřená - od stáří 15 měsíců  

➢ třída vítězů - od stáří 15 měsíců pro psy s uznáním 

šampióna, národního nebo klubového vítěze, Vítěz 

speciální výstavy, Světový vítěz či Evropský vítěz 

➢ třída veteránů - pro psy starší 8 let 

➢ třída čestná - od 15 měsíců pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem 

šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský 

vítěz, Světový vítěz. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 nemá nárok získat CAC . 

Nejlepší jedinec čestných tříd, pes i fena, nastupuje do soutěže BOB, nejlepší jedinec 

opačného pohlaví případně do soutěže BOS. 

 

Poplatky za výstavu: 

- 1. pes 700,- Kč 

-  2. pes, štěňata, dorost 500,-Kč 

 -veteráni, soutěže skupin, dítě a pes a tř. čestná 200,- 

 

Po odeslání přihlášky vám příjde na email pokyn k úhradě poplatku 

za výstavu s vygenerovaným variabilním symbolem. 

Do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. 

 

 



ZADÁVANÉ TITULY: 
CAJC – se zadává jedinci oceněného známkou výborná 1 ve třídě mladých (pes a fena 
zvlášť) 

VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY MLADÝCH – jedinci ocenění  V1  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. 
VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY– nastupují jedinci s titulem CAC z mezitřídy, otevřené a vítězů 
(pes a fena zvlášť) 
VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY VETERÁNŮ –titul může získat pes i fena V1 z třídy veteránů 
BOB – nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC),  nejlepší veterán - V1 ze třídy 
VETERÁNŮ (psi a feny) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (Vítěz speciální výstavy) a 
pes i fena V1 z třídy čestné 
BOJ – může získat nejlepší jedinec z konkurence CAJC psa a feny 
BOV - může získat nejlepší jedinec z konkurence V1 z tříd veteránů psa a feny 
BOS – zadává rozhodčí nejlepšímu z opačného pohlaví než BOB 

 

Nejlepší pár psů – pro fenu a psa v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů 

Nejlepší chovatelská skupina – nejméně pro 3 a nejvíce pro 5 jedinců, kteří byli na 

výstavě posouzeni, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo 

matek. 

Dítě a pes –1. věková skupina:  3-9let,  2.věková skupina 10-17let, 

platí dosažení data narození přihlášených 1 den před výstavou. Soutěží se se psem, který 

nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. 

 

P R O T E S T 

1) protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není 

přípustný 

2) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je 

přípustný; musí být podán písemně současně se složením jistiny 1400Kč. 

Nebude-li protest uznán, propadá jistina ve prospěch pořadatele výstavy. 

3) Protest musí být podán v průběhu výstavy – nejpozději do ukončení posuzování 

 

S T A N O V E N É  V E T E R I N Á R N Í  P O D M Í N K Y 

Psi účastnící se výstavy musí být klinicky zdraví a majitel musí předložit očkovací 

průkaz nebo pas pro malá zvířata s platným očkováním proti vzteklině a 

čipováním (viz novela Zákona o veterinární péči č. 166 /1999 Sb.). 

 

 

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 háravé feny, 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, čestné a dorostu, 

veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.  

 

 

 

Důležité upozornění: Po správném dokončení přihlášky přes portál Dogoffice.cz 

Vám přijde automatická odpověď o registraci Vaší přihlášky, pokud toto 

neproběhne, není Vaše přihláška řádně dokončena a podána. 

Katalog bude zveřejněn v den výstavy na dogoffice. U 

přejímky psů v den výstavy obdržíte obálku s potřebnými 

doklady na základě sdělení vašeho jména.  

Nezapomeňte originál průkazu původu psa s sebou na 

výstavu!!! 

 


