Milí přátelé,

dovolujeme si vás pozvat již na 24. Klubovou a Speciální výstavu staroanglických ovčáků - bobtailů.
Klubová výstava se uskuteční v sobotu 12. září 2020, Speciální výstava v neděli 13. září 2020 v areálu Státního
zámku Valtice. Tento starobylý zámek jistě opět přispěje k vynikající atmosféře výstavy, kdy máte možnost získat
během jednoho víkendu dva výstavní tituly. Všechny vás i vaše čtyřnohé přátele srdečně zveme.
Těšíme se na shledanou - výbor Bobtail clubu

Sponzoři výstav:

Rozhodčí:
Klubová výstava
Speciální výstava
Přihlášky zasílejte:

Eleonore SINGER – Rakousko – chovatelská stanice OES „ Enchant “
Robert KANÁS – Slovensko – chovatelská stanice „ Flanagan “

Kateřina Lobovská, Petrohradská 12, 101 00 Praha 10, tel. 777 517 106
nebo e-mailem na adresu: lobovska@recyclex.cz nebo se přihlašujte přes dogoffice.cz

Uzávěrka přihlášek

I.- 7.8.2020
II.- 23.8.2020
23.8.2020 – nečlen BC
1 výstava obě výst. 1 výstava obě výst. 1 výstava
obě výst.
první pes, vč.katalogu
600 Kč 1.100 Kč
800 Kč 1.500 Kč 800 Kč (32 €) 1.500 Kč (60€)
každý další pes
500 Kč 900 Kč
700 Kč 1.300 Kč 700 Kč (28 €) 1.300 Kč (52€)
štěňata,dorost,veteráni,čestná 300 Kč 550 Kč
400 Kč 750 Kč
400 Kč (16€) 750 Kč (30€)
tř.mimo konkurenci a soutěže 200 Kč 350 Kč
300 Kč
450 Kč
300 Kč (12€) 450 Kč (18€)
katalogová inzerce

A5 člen BC / nečlen BC
300 Kč (12€) / 500 Kč (20€)

A6 člen BC / nečlen BC
150 Kč (6€) / 250 Kč (10€)

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
2301085991/2010
52020

Bankovní spojení pro zahraniční platby v eurech:
Číslo účtu: 2901085995/2010
IBAN: CZ6420100000002901085995
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Majitel účtu: Bobtail club, Bydžovského 18, 108 00 Praha 10, Czech republic
Třídy:
Rozdělení do tříd je podle výstavního řádu ČMKU. Pro zařazení do třídy vítězů a čestné (bez nároku na
CAC, ale účastní se soutěže o BOB) je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do
této třídy (Mezinárodní a Národní šampión krásy FCI, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz,
Evropský vítěz, Světový vítěz). Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. K přihlášce psa
je nutno přiložit fotokopii jeho průkazu původu. Letos je opět otevřena i třída mimo konkurenci, která je pro psy
a feny otevřena od 15ti měsíců věku. Mohou se jí zúčastnit i ostříhaní jedinci. Přihláška zaslaná po uzávěrce
nebo bez dokladu o zaplacení nebude přijata! Obě výstavy se budou konat venku na travnaté ploše v
zámeckém parku. Přihlášky se zpětně potvrzují jen e-mailem!

Veterinární podmínky:
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je
v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným
pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze
dne 26.5.2003.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná všem psům a fenám plemene bobtail, zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří
dosáhli v den výstavy požadovaného věku pro zařazení do příslušné třídy. Pořadatel výstavy neodpovídá za
škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat
veškeré veterinární i hygienické předpisy. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.
Z výstavy se vylučují háravé feny a feny ve vysokém stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativně
odstraněnou exteriérovou vadou. V případě, že by se výstava nemohla z objektivních příčin uskutečnit, budou
výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů na výstavu. Změna rozhodčích je vyhrazena!
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro
porušení výstavních předpisů a propozic. Musí být dán písemně současně se složením jistiny 1.000 Kč pouze
v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.
Výstavní třídy:
Třída štěňat:
Třída dorostu:
Třída mladých:
Mezitřída:
Otevřená:
Vítězů:
Čestná:
Veteránů:
Mimo konkurenci:
Tituly:
Nejlepší štěně
Nejlepší dorostenec
Nejlepší mladý, BOJ
Nejlepší veterán, BOV
Klubový vítěz, KV
Vítěz SV
Vítěz SV mladých
Vítěz SV veteránů
Vítěz plemene, BOB
BOS

4 až 6 měsíců
6 až 9 měsíců
9 až 18 měsíců (CAJC)
15 až 24 měsíců (CAC)
od 15ti měsíců (CAC)
od 15ti měsíců (CAC přístupná jedincům s titulem Interšampion, Národní šampion,
Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz SV, Evropský vítěz, Světový vítěz)
od 15ti měsíců (bez titulu CAC, přístupná jedincům s titulem Interšampion, Národní
šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz SV, Evropský vítěz, Světový vítěz) soutěží
o BOB
od 8 let
od 15ti měsíců (i pro ostříhané jedince), obdrží posudek, určuje se pořadí, bez klasifikace
nejlepší pes nebo fena ze třídy štěňat, oceněni známkou VN 1
nejlepší pes nebo fena ze třídy dorostu, oceněni známkou VN 1
nejlepší pes nebo fena ze třídy mladých, oceněni titulem CAJC ČR
nejlepší pes nebo fena ze třídy veteránů, oceněni známkou V1
nejlepší pes a fena z mezitřídy, otevřené a vítězů, oceněni titulem CAC ČR
nejlepší pes a fena z mezitřídy, otevřené a vítězů, oceněni titulem CAC ČR
nejlepší pes nebo fena ze třídy mladých, oceněni titulem CAJC ČR na SV
nejlepší pes nebo fena ze třídy veteránů, oceněni známkou V1 na SV
soutěží nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy
veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Klubový vítěz
nebo Vítěz speciální výstavy) a vítězové čestných tříd (pes i fena)
soutěží nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy
veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů), nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena
(Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy) a vítěz čestné třídy (V1 ze třídy čestné) pes
nebo fena opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.

Nejlepší pár
Nej. chov. skupina

Nejlepší plemeník

nastupují dva jedinci opačného pohlaví, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku
jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být zapsáno v PP jedinců.
sestává se z nejméně tří a nejvýše pěti jedinců, bez ohledu na pohlaví, pocházející ze
stejné chovatelské stanice, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých
matek nebo otců) a byli na výstavě posouzeni. Nemusí být v majetku jednoho
vystavovatele.
nastupuje plemeník nejméně s pěti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se
typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen ani nemusí být
přítomen.

Program setkání:
Sobota 12.9.20

Klubová výstava staroanglických ovčáků
9.00 – 9.45
přejímka psů
10.00
zahájení výstavy
10.05
posuzování v kruzích, soutěže, přehlídka vítězů
19.oo
společenský večer v hospůdce ,,Na hradbách“
Sobotní 119, Valtice, www.nahradbachvaltice.cz
cena za osobu: 350 Kč (14 €)
V ceně: teplý raut - kuřecí řízečky + bramborový salát, hovězí guláš + pečivo + studený
raut - mix sýrů, klobásky atd.
zákusek - moravské koláčky s tvarohem a povidly
Nápoje nejsou v ceně!!
Večer se bude konat venku, ale v případě nepříznivého počasí bude vše pod zakrytou
pergolou, doporučujeme teplejší oblečení.
V případě zájmu je nutné objednat předem a provést platbu k datu II. uzávěrky!

Neděle 13.9.20

Speciální výstava staroanglických ovčáků
9.00 – 9.45
přejímka psů
10.00
zahájení výstavy
10.05
posuzování v kruzích, soutěže, přehlídka vítězů

V rámci Klubové výstavy v sobotu proběhne soutěž o ceny tzv. lístečková! Ve slosování budou hodnotné dárky pro
pejsky i jejich majitele. Ceny od vystavovatelů jsou vítány a moc za ně předem děkujeme!

Ubytování:
Rezervaci ubytování Bobtail club letos nezajišťuje, protože hotel Hubertus je uzavřen, probíhá
rekonstrukce. Ubytování si zajistěte sami a včas. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Těšíme se na shledanou.
Výbor klubu

