Českomoravská kynologická unie pořádá

DUO CACIB 2023
se zadáváním

CAJC, CAC ČR, CAC ČMKU, RES.CAC ČR, CACIB A RES.CACIB
28. ledna 2023 nominace na CRUFTS 2024

28. a 29. 1. 2023
VE VÝSTAVNÍM AREÁLU BVV BRNO
Výstavy mohou proběhnout v omezeném režimu přihlášených psů na den
PROGRAM:

9:00
12:00
13:00
14:30

– 14:00 posuzování v kruzích
předkolo junior handling 1. věková kategorie
předkolo junior handling 2. věková kategorie
– 18:00 přehlídky, soutěže

PŘIHLÁŠKY, INFORMACE:

E-mail: vystava@cmku.cz
web: http://www.duocacib.cz

Hlásit se lze pouze on-line: www.dogoffice.cz

Sleva – ceník pro přihlášení psů zapsaných v plemenné knize ČMKU
Uzávěrka – ceník
za psa
česká národní plemena
štěňata
dorost
veterán, tř. čestná
Soutěže

20. 12. 2022
1100 Kč
900 Kč
700 Kč
700 Kč
700 Kč
500 Kč

Katalog – elektronická verze bude, v den vystavování vašeho psa k dispozici v PDF formátu na našich stránkách
www.duocacib.cz

Standardní ceník (platba pouze v EUR nebo ekvivalent v Kč, dle aktuálního kurzu ČNB)
Uzávěrka – ceník
za psa
česká národní plemena
štěňata
dorost
veterán, tř. čestná
Soutěže

20. 12. 2022
60 EUR
45 EUR
40 EUR
40 EUR
40 EUR
25 EUR

POKYNY K PLATBĚ
Po dokončení přihlášky vám systém vygeneruje variabilní symbol a částku k platbě. Po
zaplacení se vraťte do přihlášky a nahrajte doklad o platbě. Složenky typu C nepřijímáme.
PLATBY V CZK:
Konto 2300143854/2010 FIO BANKA.variabilní symbol vám vygeneruje dogoffice.cz
PLATBY V EUR:
CZ9220100000002900394366,

SWIFT:FIOBCZPPXXX

Přihlášky nezaplacené do data uzávěrky budou bez upozornění odmítnuté. Důležité upozornění: Ke
každé přihlášce psa musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu s vypsaným
majitelem (spolumajiteli) psa, fotokopie dalších náležitostí pro zařazení do třídy pracovní, čestné
nebo šampionu. Při platbě, prosím, uveďte do poznámek pro příjemce jméno majitele
účtu v dogoffice.cz.
Po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva,
pokud toto upozornění nedostanete přihlášení NEPROBĚHLO!!!! Uspěšně podanou přihlášku zároveň
vidíte na svém účtu v dogoffice.cz v části moje přihlášky, zde můžete také sledovat v jakém
stádiu zpracování vaše přihláška je.
Manipulační poplatky:
- Stornování přihlášky vystavovatelem je možné do uzávěrky, storno poplatek je polovina výstavního
poplatku. Po uzávěrce již stornování není možné.
- Změna v přihlášce je možná do termíu uzávěrky, poplatek 300,- Kč/15€

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. , národní šampion některého z členských
státu FCI. Ve třídě čestné se nezadává CAC a V 1 nepostupuje do soutěže o CACIB a BOB nebo BOS.
Vstup do třídy šampionů je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Šampion ČR, Šampion ČMKU, C.I.B, C.I.E. ,národní
šampion některého z členských států FCI. K přihlášce je nutno přiložit fotokopii získaného titulu. Uvedené tituly musí být získány v
konkurenci dospělých. 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:
Závěrečné soutěže se pořádají výhradně pro plemena uznaná FCI.
• 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.
• 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
• 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
• vstupní list

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:
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 automaticky zařazen do třídy otevřené. 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 potvrzeno
elektronicky vstupním listem, který najdete ve svém uživatelském účtu v systému dogoffice.cz Přijetím přihlášky podléhá
vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU a FCI a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a
adresy v katalogu výstavy.
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 2200,- Kč a to pouze v době konání výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
UPOZORNĚNÍ:

