DUO CACIB 2019
Českomoravská kynologická unie pořádá

se zadáváním

CAJC, CAC ČR, CAC ČMKU, RES. CAC ČR, CACIB A RES CACIB
2. února 2019 nominace na CRUFTS 2020

2. a 3. února 2019
VE VÝSTAVNÍM AREÁLU BVV BRNO
PROGRAM:
8:00 – 12:00 přejímka psů, dle konkrétního nástupu k posouzení v kruhu
9:00 – 14:00 posuzování v kruzích
11:00 – 13:00 předkolo ml. vystavovatel
14:30 – 18:00 přehlídky, soutěže
OBA DVA DNY SE POSUZUJÍ VŠECHNY SKUPINY FCI I PLEMENA NON FCI

PŘIHLÁŠKY, INFORMACE:
Českomoravská kynologická unie, Maškova 3, 18253 Praha 8
Telefon/fax: +420 234 221 373, 234 221 371
E-mail: vystava@cmku.cz
web: http://www.duocacib.cz

Lze se hlásit také on-line přes www.dogoffice.cz

Sleva – ceník pro přihlášení psů zapsaných v plemenné knize ČMKU
Datum
3. 12. 2018
1. Uzávěrka
Uzávěrky
1 výstava/ obě
výstavy
za prvního psa bez tištěného katalogu
800 Kč/ 1500 Kč
za dalšího psa (bez tištěného katalogu = stejné jméno
600 Kč/ 1100 Kč
majitele jako u 1. psa) a česká národní plemena
štěňata (při vystavování více psů nemůže
300 Kč/ 500 Kč
být považován za 1. psa)
dorost (při vystavování více psů nemůže být
300 Kč/ 500 Kč
považován za 1. psa)
veterán, tř. čestná (při vyst. více psů nemůže být
300 Kč/ 500 Kč
považován za 1. psa)
soutěže
200 Kč / 300 Kč
FCI neuznaná plemena 1. pes
600 Kč/ 1100 Kč
FCI neuznaná plemena 2. pes
500 Kč/ 800 Kč

14. 12. 2018
2. Uzávěrka
1 výstava/ obě
výstavy
900 Kč/ 1700 Kč

4. 1. 2019
3. Uzávěrka
1 výstava/ obě
výstavy
1000 Kč/ 1900 Kč

700 Kč/ 1300 Kč

800 Kč/ 1500 Kč

400 Kč/ 700 Kč

500 Kč/ 900 Kč

400 Kč/ 700 Kč

500 Kč/ 900 Kč

400 Kč/ 700 Kč

500 Kč/ 900Kč

300 Kč/ 500 Kč
700Kč/ 1300 Kč
600 Kč/ 900 Kč

500 Kč/ 700 Kč
800 Kč/ 1500 Kč
700 Kč/ 1100 Kč

Katalog - elektronická verze bude, v den vystavování vašeho psa k dispozici v pdf formátu na našich stránkách a také na vašem účtě
v dogoffice. Tištěná verze katalogu bude k dispozici v den vystavování vašeho psa při přejímce psa. Cena tištěné verze katalogu je
50 Kč nebo 2 €.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele/ majitelů v průkazu původu je shodné
s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu.

Standardní ceník (platba pouze v EUR nebo ekvivalent v Kč, dle aktuálního kurzu ČNB)
Datum
Uzávěrky
za prvího psa bez katalogu
za dalšího psa (bez kat. = stejné jméno majitele
jako u 1. psa) a česká národní plemena
štěňata (při vyst. více psů nemůže být považován za
1. psa)
dorost (při vystavování více psů nemůže být
považován za 1. psa)
veterán, tř. čestná (při vyst. více psů nemůže být
považován za 1. psa)
soutěže
FCI neuznaná plemena 1. pes
FCI neuznaná plemena 2. pes
Pro platbu v EUR!
IBAN: CZ9220100000002900394366
SWIFT: FIOBCZPPXXX

3. 12. 2018
1. Uzávěrka
1 výstava/ obě
výstavy
35 EUR/ 65 EUR

14. 12. 2018
2. Uzávěrka
1 výstava/ obě
výstavy
45 EUR/ 75 EUR

4. 1. 2019
3. Uzávěrka
1 výstava/ obě
výstavy
50 EUR/ 85 EUR

30 EUR/ 50 EUR

35 EUR/ 65 EUR

40 EUR/ 75 EUR

15 EUR/ 25 EUR

20 EUR/ 35 EUR

25 EUR/ 45 EUR

15 EUR/ 25 EUR

20 EUR/ 35 EUR

25 EUR/ 45 EUR

15 EUR/ 25 EUR

20 EUR/ 35 EUR

25 EUR/ 45 EUR

10 EUR/ 15 EUR
30 EUR/ 55 EUR
25 EUR/ 40 EUR

15 EUR/ 25 EUR
35 EUR/ 65 EUR
30 EUR/ 50 EUR

20 EUR/ 35 EUR
40 EUR/ 75 EUR
35 EUR/ 60 EUR

POKYNY K PLATBĚ
Na zaplacení výstavního poplatku používejte online platbu kartou prostřednictvím Dogoffice, bankovní platbu
nebo složenku typu A. Online platby a bankovní převod upřednostňujeme. Složenky typu C nepřijímáme.
PLATBY V CZK:
Konto 2300143854/2010 FIO BANKA. Jako variabilní symbol použijte, prosím, své telefonní číslo totožné s telefonním
číslem uvedeným na přihlášce!!
PLATBY V EUR:
CZ9220100000002900394366 / SWIFT: FIOBCZPPXXX
Pro rozlišení plateb při uzávěrkách rozhoduje datum připsání platby na účet pořadatele. Bez dokladu o zaplacení
nebude přihláška přijata!! Důležité upozornění: Ke každé přihlášce psa musí být přiložena oboustranná fotokopie
průkazu původu s vypsaným majitelem psa, fotokopie dalších náležitostí pro zařazení do třídy pracovní,
čestné nebo šampionu. Při platbě, prosím, uveďte do poznámek pro příjemce jméno majitele účtu.
Po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva, pokud toto nenastane,
přihlášení NEPROBĚHLO!!!! Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty! Přihlášky nezaplacené do termínu třetí
uzávěrky budou stornovány!!
Manipulační poplatky:
- Stornování vystavovatelem do termínu třetí uzávěrky 100 Kč. Po poslední uzávěrce již není storno přihlášky možné!
- Přeřazení psa do jiné třídy na žádost vystavovatele do termínu druhé uzávěrky 100 Kč. Po druhé uzávěrce již není
přeřazování možné!
- Ve výjimečných případech (určených pořadatelem!), kdy by byla platba přijata až v den výstavy, je počítána cena 3.
uzávěrky a 300 Kč manipulační přirážka.

TŘÍDY:
Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a FCI a je uvedeno na přihlášce. Pro třídu pracovní doložte certifikát o vykonané zkoušce.
Vstup do třídy čestné je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální
výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz. Šampion CR, Šampion CMKU, C.I.B, C.I.E. , šampion některého z členských státu FCI.
Vstup do třídy šampionů je podmíněn získáním některého z následujících titulů Šampion ČR, Šampion ČMKU, C.I.B, C.I.E. , šampion
některého z členských států FCI. K přihlášce je nutno přiložit fotokopii získaného titulu. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci
dospělých. Ve třídě čestné se nezadává CAC a V 1 nepostupuje do soutěže o CACIB a BOB nebo BOS. Rázy (barevné, velikosti dle typu, srsti)
některých plemen jsou posuzovány odděleně dle ustanovení FCI nebo dle rozhodnutí ČMKU. Udělení titulů nelze nárokovat.
ČEKATELSTVÍ:
CAJC, CAC ČR, CAC ČMKU, Res. CAC ČR, CACIB, Res. CACIB
TITULY:
Vítěz plemene - BOB , Nejlepší z opačného pohlaví BOS, Nejlepší mladý plemene - BOJ, Nejlepší veterán plemene - BOV, Juniorský vítěz
skupiny FCI – JBIG, Juniorský vítěz výstavy – JBIS, Vítěz skupiny FCI - BIG, Vítěz výstavy - BIS. Udělení titulů není nárokové. V jednotlivých
třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou velmi nadějný nebo nadějný a výborný nebo velmi dobrý.

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, 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 dorost – do soutěže nastupují všichni psi/feny, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě dorostu známkou VELMI NADĚJNÝ I.
• Nejlepší veterán – soutěží jedinci, kteří obdrželi titul Nejlepší veterán plemene BOV
• Přehlídka čestných tříd – do soutěže nastupují V1 z čestných tříd
• 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 (BIG) – do soutěže nastupují jedinci FCI neuznaných plemen s titulem BOB
• Juniorský vítěz výstavy (JBIS) – do soutěže nastupují jedinci s titulem JBIG
• Vítěz výstavy (BIS) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BIG
Doklady k účasti na výstavě:
• průkaz původu psa
• pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
• Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
• 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
• Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
Pokyny pro vyplňování přihlášek:
Přihlášky se vyplňují hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. 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. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost.
Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu pracovní nebo šampionů, bude
zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. K přihlášce musí být doložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude
přihláška přijata. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení! Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po poslední
uzávěrce není možné. Přijetí psa na výstavu bude cca 10 dní před výstavou elektronicky (písemně) potvrzeno vstupním listem s uvedením
dne, kdy bude váš pes posuzován. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU a propozic.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Na doklady zaslané po poslední uzávěrce nebude brán zřetel.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro
zařazení do třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa v době
konání výstavy. V areálu výstaviště není dovoleno volné pobíhání psů. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude
ani posouzen. Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny v druhé polovině březosti, kojící feny a agresivní jedinci.
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. 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 výstavě. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení z výstavy. Majitelé psů s uděleným titulem
BOB jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu
FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je
povinen dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity
k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Změny rozhodčích jsou vyhrazeny.
Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních řádů a propozic.
Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1.600,-Kč a to pouze v době konání výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

UPOZORNĚNÍ:
Vystavovatelé, jejichž psi na MVP Brno získají poslední potřebné čekatelství pro přiznání titulu Český šampion, Český Junior šampion,
Český Grand šampion, Český Veterán šampion a Šampion ČMKU mají možnost přinést potřebné doklady do výstavní kanceláře, kde
budou průběžně vystavovány diplomy v době od 10.30 do 15 hodin. K vystavení je potřeba dodat originál kartiček CAC a alespoň kopii
průkazu původu, u plemen podřízených zkouškám pak kopii pracovního certifikátu. Vystavení šampionátu stojí 200 korun pro české
vystavovatele a 20 euro pro zahraniční vystavovatele.
*Pořadatel si vyhrazuje právo změny.

DUO CACIB 2019
Přihláška na:
Registration for:

2x CAC
2x CACIB

Českomoravská kynologická unie
Maškova 3, 182 53 Praha 8 Kobylisy

www.cmku.cz

Třída štěňat/
Minor Puppy class

CAJC

4 - 6 měsíců /months

Třída dorostu/
Puppy class

6 - 9 měsíců /months

2. 2. 2019 nominace na Crufts

Třída veteránů/
Veteran class

CAC, CACIB

Třída mladých/
Junior class

Mezitřída/
Intermediate class

Třída pracovní/
Working class

9 - 18 měsíců /months

15 - 24 měsíců /months

od 15 měsíců / months

Otevřená třída/
Open class

Třída šampionů/
Champion class

od 15 měsíců / months

od 15 měsíců / months

od 8 let / 8 years old

Třída čestná/
honor class

3. 2. 2019

od 15-ti měsíců/ from 15 months

PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU - ENTRY FORM

Majitel/Owner
Jméno/Name

Příjmení/Surname

Ulice/Street

PSČ/ZIP

Telefon/Phone

E-mail

Spolumajitel/
Co-owner

Země/
Country

Město/City

Pes /Dog

Pohlaví / Sex

Plemeno/Breed

Pes/Male
Barva/Colour

Velikost/Size

Jméno psa /
Name of the Dog

Fena/Female

Srst /
Type of Hair
Chovatelská stanice /
Kennel name

Datum narození/
Date of Birth

Číslo zápisu/
Reg.number

Jméno otce /
Sire Name

Chov. stanice otce /
Sire Kennel

Jméno matky /
Dam Name

Chov. stanice matky/
Dam Kennel

Chovatel jméno/
Breeders Name

Chovatel příjmení/
Breeders Surname

Soutěže /Competitions
Nejlepší pár/
Best Couple

Plemeno psa/
Breed

Chov. skupina/
Breeder´s group

Plemeno psa/
Breed

Junior handling
9-13 let /years
13-17 let/years

Datum narození/
Date of Birth

Jméno handlera/
Handlers Name

Platba/Payment
Částka/
Amount

Měna/
Currency

Datum platby/
Payment date

Bankovním převodem/ Číslo účtu/
Account number
By bank transfer
Složenkou/
Variabilní symbol/
Postal money order
Variable symbol
(číslo telefonu/phone number)

Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní.
It is compulsory for each exhibitor to pay the entry fees even if he doesn´t show up with his dog.

Plemeno psa/
Breed

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení výstavního řádu FCI, ČMKU a
propozic této výstavy a že se jim podrobuji. Uvedené údaje jsou správné.
I declare that the dog show rules are known to me and I will follow FCI and
ČMKU show rules. Up mention data are correct.

Datum přihlášky/Date

Podpis/
Signature

