
 

 

 

 

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. PRAHA, BLANICKÁ 13 

 
                           PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ 
                                          A BONITACI 

 

se zadáváním titulů CAJC, CAC, Nejlepší mladý (BOJ), Nejlepší  pes, Nejlepší 

fena, Nejlepší veterán (BOV), BOB, BOS 
 
                                Litoměřice, výstaviště Zahrada Čech 

                                                 16.10.2021 

                                      Uzávěrka : 24.9.2021 

 

Program výstavy a bonitace : 

 
od 8,00          - přejímka psů 

9,00 – 14,00  - posuzování (dle programu pořadatele výstavy) 

 

 
Posuzovatel výstavy a bonitace: 

 

MVDr. Šimek František – za všechna plemena Klubu pinčů 

 

Klubová výstava: 

 
- poplatek za výstavu : třída štěňat, dorost, veteránů a čestná – 250,- Kč 

                                     ostatní třídy – 500,- Kč 

- na výstavě předložit  originál průkazu původu 

- přihlášky na výstavu zasílejte prostřednictvím systému www.dogoffice.cz 

 

Bonitace 

 

- poplatek za bonitaci  - člen klubu – 200,- Kč 

                                     - nečlen       – 600,- Kč 

                                     - přihláška na místě konání  + 150,- Kč 

- na bonitaci předložit originál průkazu původu 

- u německých pinčů předložit RTG kyčelních kloubů 

- poplatek za bonitaci se hradí předem na účet, případně na místě konání 

- přihlášky zasílejte na adresu : Ivana Hajerová, 130 00 Praha 3, Jičínská 46                                    
- bankovní spojení : č.ú. 134 608 7339 / 0800  - vedený u České spořitelny 

- variabilní číslo : 16102021 

 

 

 



 

 

Tituly: 

 
Nejhezčí pupák                 může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat 

Nejhezčí dorost                 může být udělen psu nebo feně ve třídě dorostu 

nejlepší mladý (BOJ)       může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě mladých 

nejlepší veterán                může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě veteránů 

vítěz třídy čestné              může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě čestné 

CAJC                                může být udělen nejlepšímu psu i feně ve třídě mladých 

CAC                                  může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

                                           (s vyjímkou třídy čestné a veteránů) 

res.CAC                            může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

                                           (s vyjímkou třídy čestné a veteránů) 

nejlepší pes/fena               může být udělen nejlepšímu psu i feně ze tříd „dospělých“ 

                                           (mezitřída, otevřená, vítězů) 

BOB                                   může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem 

                                           Nejlepší mladý, Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán 

BOS                                   může být udělen nejlepšímu jedinci opačného pohlaví než je 

                                           jedinec s titulem BOB 

 

Rozdělení do tříd: 

 

třída štěňat             stáří  3 – 6  měsíců 

třída dorostu          stáří 6 – 9  měsíců 

třída mladých        stáří 9 – 18 měsíců 

mezitřída                stáří 15 – 24 měsíců 

třída otevžená        stáří od 15 měsíců 

třída vítězů             stáří od 15 měsíců, držitel Národního vítěze, Šampiona, Interšampiona 

třída čestná             stáří od 15 měsíců     

třída veteránů         stáří od 8 let výše 

 

Veterinární podmínky: 

 
Všechna zvířata musí být klinicky zdravá, bez projevů nemoci. Psi, kteří neprošli veterinární 

přejímkou, nebudou na výstavu vpuštěni. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo 

očkovacím průkazem, obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině, psince, parvoviróze 

a leptospiróze. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo 

k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

 

Všeobecná ustanovení: 

 

Výstava je přístupná psům i fenám, zapsaným v plemenných knihách, uznaných FCI, kteří 

dosáhli v den výstavy stáří, požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být 

zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody, 

způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů 

není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. 

Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci 

s operativním nebo veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. 

 



Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. 

V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala,  budou poplatky použity 

k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán. 

 

Během výstavy bude probíhat namátková kontrola psů dle tetovacího nebo čipového 

čísla za účelem identifikace dle předpisů FCI.   

 

 

Výstava se bude řídit momentálními platnými hygienickými předpisy. 

 

Protesty: 
 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů 

při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se 

složením jistiny ve výši 800,- Kčs a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznám, jistina 

propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

 

Informovaný souhlas se zpracováváním 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 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 zpracováváním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. 

Archivace a skartace těchto údajů probíhá v souladu s řády ČMKU a ČKS. 

 

 

 
 


