KLUBOVÁ VÝSTAVA KAST – 17.9.2022
ŘEDITEL VÝSTAV: Stanislav Jelínek
ROZHODČÍ: Malgorzata Jurek-Erenska (PL)
- změna rozhodčího vyhrazena!
PROGRAM VÝSTAV
8:30 – 9:15
Přejímka psů
Od 10:00
Od 10:15
Od 13:30

KK Zetor Brno,
Jedovnická 7a, 628 00
I. uzávěrka: 8.8.2022
II. uzávěrka: 1.9.2022

Zahájení výstavy
Posuzování
Soutěže a přehlídky

Program výstavy může být měněn v souladu s vládními a hygienickými opatřeními. O aktuálních
platných hygienických podmínkách pro účast na výstavě budete informováni na svém vstupním
listu, který naleznete ke stažení na dogoffice nejpozději 7 dnů před výstavou.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi již nepotřebují doklad o
klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu. Psi, kteří neprošli přejímkou výstavy, se nesmí výstavy zúčastnit.
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti
vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a
leptospiróze. 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.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách. Pro
zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní
podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. V případě, že pes má narozeniny v den, kdy je
vystavován, vystavovatel si může vybrat třídu (před uzávěrkou), do které bude pes zařazen. V případě
následných výstav konaných v jednom místě v průběhu několika dní musí vystavovatel přihlásit psa do
odpovídající třídy (před uzávěrkou). Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být
opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, jedinci s
operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma
ušima (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 v platném znění zejména ve znění zákona
77/2004 ). Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a
výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k
uhrazení nákladů výstavy. Pokud by se rozhodčí, napsaný pro danou výstavu, nemohl z jakéhokoliv důvodu
dostavit, je možné jej nahradit. Prodej štěňat na výstavě je zakázán. Přijeti psa na výstavu bude písemně
potvrzeno nejpozději 7 dní před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list, je třeba o tom informovat na
webkast@seznam.cz a to nejpozději 5 dní před výstavou. Zápis výsledků do rodokmenu a vyzvednutí
posudkových listů proběhne po ukončení výstavy.
TŘÍDY: Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a FCI a je uvedeno na přihlášce.
ROZHODČÍ: Rozhodčí je povinen odmítnout posoudit psa, jehož vystavovatel není označen katalogovým
číslem, nebo na požádání vedoucího kruhu nepředloží průkaz původu psa a je oprávněn odmítnout posoudit
jedince, který nastoupil do kruhu opožděně. Je povinen vyloučit z posuzování psa agresivního. Rozhodčí

postupuje při posuzování a zadávání titulů podle platného standardu, řádu FCI, ČMKU a podle vydaných
propozic.
PROTESTY: Protest proti rozhodnuti rozhodčího není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení
výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny
ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy, pouze v průběhu výstavy. Nebudeli protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
CENY: Každý vystavovatel obdrží v kruhu posudkový list a diplom. Psi a feny na prvním až čtvrtém místě
obdrží cenu.
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: Vstupní list, Průkaz původu, očkovací průkaz, průkaz člena KAST (u
členů).
PŘIHLÁŠENÍ: Přihlášky přijímáme výhradně přes online systém na webuwww.dogoffice.cz. Bez dokladu o
zaplacení a bez oboustranné kopie rodokmenu s vyplněným majitelem psa nebude přihláška přijata.
Pokud nebude přihláška na výstavu obsahovat všechny požadované údaje (kopie dokumentů opravňujících
k zařazení do třídy vítězů nebo pracovní), nebo údaje nebudou odpovídat zařazení do příslušné třídy, bude
pes zařazen do třídy odpovídající. Neuhrazené přihlášky a přihlášky bez dokladu o zaplacení nebudou přijaty.
Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení. Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv
vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této skutečnosti bude dotčeného vystavovatele neprodleně
písemně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky. Vystavovatel přihlášením psa na
výstavu potvrzuje, že je seznámen s propozicemi a souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu
výstavy a webových stránkách KAST. Vstupní list generovaný automaticky najde každý uživatel ve své
přihlášce na portálu Dogoffice.cz nejpozději 5 dnů před výstavou. Stornování přihlášky vystavovatelem do
termínu uzávěrky je možné za poplatek 100,- Kč, po termínu uzávěrky již storno není možné.

Ceník/Price list

Člen klubu: Za prvního psa včetně katalogu.
Club member: First dog with catalogue
Nečlen klubu: Za prvního psa včetně katalogu
Regular entry: First dog with catalogue
Člen klubu: Za dalšího psa bez katalogu
Club member: Second dog with catalogue
Nečlen Klubu: Za dalšího psa bez katalogu
Regular entry: Second dog with catalogue
Člen klubu: Štěňata, dorost, veterán,
čestná třída
Club member: Babies, puppies, veterans
honour class
Nečlen klubu: Štěňata, dorost, veterán,
čestná třída
Regular entry: Babies, puppies,
veterans, honour class
Soutěže – pár psů a chovatelská skupina člen i nečlen
Competition – best couple, best breeding group

I. uzávěrka
(8.8.22)
I.deadline

II. uzávěrka
(1.9.22)
II. deadline

CZK/EUR

CZK/EUR

800/32

1000/40

1000/40

1300/52

600/24

800/32

800/32

1000/40

300/12

500/20

400/18

600/24

400/18

600/24

POKYNY K PLATBĚ / PAYMENT METHODS
Bankovní převod v CZK: FIO banka 2701844555/2010
Variabilní symbol bude generován systémem dogoffice.cz v posledním kroku registrace
Specifický symbol: 222
Bankovní převod EUR /EUR payment method :
FIO Banka IBAN CZ06 2010 0000 0020 0184 4562,BIC kod FIOBCZPPXXX
Variabile symbol will be automatically generated at the end for your registration in dogoffice.cz
Specifický symbol / Specific symbol: 222
Stornování přihlášky vystavovatelem do termínu uzávěrky je možné za poplatek 100,- Kč, po termínu
uzávěrky již storno není možné.

TITULY:
Tituly mohou být zadány bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita kandidáta odpovídá!
CAJC- Čekatelství šampionátu mladých se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídě mladých.
Může být zadán psovi a feně oceněným známkou výborný 1. CAJC není nárokový titul a uděluje se
jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince.
CAC - Čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě
otevřené, pracovní a vítězů, může být zadán psovi a feně oceněným známkou výborný 1. CAC
není nárokový titul, uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince.
Res. CAC - Uděluje se psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a vítězů,
může být zadán psovi a feně oceněným známkou výborný 2. Res.CAC není nárokový titul, uděluje
se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec,
který už má potvrzený titul Český šampión, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.
CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.
Nejlepší mladý (BOJ)- Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena z konkurence všech mladých
jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
Nejlepší veterán plemene (BOV)- Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena z konkurence všech
veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1.
BOB- Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy
veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena.
BOS- Nejlepší z opačného pohlaví. Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena
(CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí
jedinci pes nebo fena výstavy opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.

SOUTĚŽE
Soutěž o nejlepší štěně- Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi
nadějný 1
Soutěž o nejlepšího dorostence- Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou
Velmi nadějný 1
Nejlepší pes a fena výstavy– Do soutěže nastupují vítězové ze tříd: mezitřída, otevřená, pracovní
a vítězů, kteří získali titul CAC. Psi a feny zvlášť.
Nejkrásnější pár psů- Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku
jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina- Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět
jedinců pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých
otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Soutěž o nejlepšího plemeníka- Do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří
byli na výstavě posouzeni. Hodnoti se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě
posouzen v normální konkurenci ani nemusí být přítomen.

ONLINE:WWW.DOGOFFICE.CZ
!!!!PŘIHLÁŠKY NEZASÍLEJTE POŠTOU!!!!
Pro více informací a případné dotazy:
webkast@seznam.cz
Každý přihlášený vystavovatel obdrží tištěný katalog.
On-line katalog bude ke stažení na www.klubkast.cz 2 hod
před zahájením výstavy.

CLUB SHOW KAST – 17.9.2022
HEAD OF THE SHOW: Stanislav Jelínek
JUDGE: Malgorzata Jurek-Erenska(CZ)
- club has a right for a change!
PROGRAM VÝSTAV
8:30 – 9:15
Entries acceptance
Od 10:00
Start of the show
Od 10:15
Judging
Od 13:30
Competitionts

KK Zetor Brno,
Jedovnická 7a, 628 00
I. deadline: 8.8.2022
II. deadline: 1.9.2022

The program of the exhibition can be changed in according to government and hygiene
restrictions. You will be informed about the current valid hygienic conditions for participation in
in time on your entry list, which you can find for download at the dogoffice no later than 7 days
before the exhibition
VETERINARY CONDITIONS: All animals involved must be clinically healthy. Dogs no longer need proof of a
clinical examination of their health. Dogs that have not passed the show acceptance at the entry of the
show ground may not participate in the show. Dogs must be equipped with a passport for small animals or a
vaccination card and must have a valid vaccination against rabies in accordance with § 4 paragraph 1, letter
f) of the Veterinary Act and be immune to canine distemper, parvovirus and leptospirosis. Dogs from EU
Member States and third countries must be accompanied by a valid small animal passport and must comply
with the conditions laid down in Regulation 998/2003 of the European Parliament and of the Council of 26
May 2003. During the show, owners have to prevent any agression towards another dogs or people.
GENERAL PROVISIONS: The show is open to dogs and bitches registered in the studbooks. The age of the
dog on the day of the show (ie on the day of the dog's assessment at the show) is decisive for inclusion in
the class, other conditions must be met on the day of the entry. If the dog has a birthday on the day it is
exhibited, the exhibitor can choose the class (before the deadline) in which the dog will participate. In the
case of subsequent shows held in one place over several days, the exhibitor must register the dog in the
appropriate class (before the deadline). The organizer of the show is not responsible for damages caused by
the dog or the exhibitor, nor for the death or loss of the dog. Free running of dogs is not allowed. Agressive
dogs must be provided with a muzzle. Bitches in heat, bitches in a higher stage of pregnancy, lactating
bitches, individuals with operative or other veterinary intervention to remove a defect in the exterior of the
dog and dogs with cropped ears (see the Act on Protection of Animals against Cruelty 246/1992 as
amended, especially in wording of Act 77/2004) are banned from the show. Unless otherwise stated in the
proposition, the rules of the FCI International Show Rules and the CMKU Show Rules apply. In case the show
is not held for objective reasons, the entry fees will be used to cover the costs of the show. If, for any
reason, a judge written for a given show is unable to attend, he can be replaced. The sale of puppies at the
show is forbidden. Admission of the dog to the show will be confirmed in writing no later than 7 days before
the show. If the exhibitor does not receive an entry form, it is necessary to inform about it at
webkast@seznam.cz no later than 5 days before the show. The results will be entered in the pedigree and
the judges critiques will be collected after the end of the show.
CLASSES: Division into classes is according to the CMKU and FCI Exhibition Rules and is stated on the entry
form.

JUDGE: The judge is obliged to refuse to judge a dog whose exhibitor is not marked with a catalog number, or
at the request of the leader of the ring does not submit a dog's pedigree and is entitled to refuse to judge an
individual who entered the ring late. He is obliged to ex proceeds when judging and awarding titles according
to the valid standard, the FCI rules, the CMKU and the issued propositions.
PROTESTS: Protests against the judge's decision are not allowed. Protests for formal reasons (violation of
show regulations or propositions) are permissible. The protest must be submitted in writing and at the same
time as the deposit of twice the show fee for the 1st dog at the 1st deadline of the show, only during the
show. If the protest is not accepted, the payment will go in favor of the show organizer.
PRIZES: Each exhibitor will receive a written judge‘s critique and a diploma in the ring. Dogs and bitches in
the first to fourth place will receive a prize.
DOCUMENTS FOR PARTICIPATION IN THE SHOW: Entry form, Pedigree papers, vaccination card (EU Pet
passport), KAST member card (for members).
REGISTRATION: We accept entries exclusively through the online system on the website www.dogoffice.cz.
Without proof of payment and without a double-sided copy of the pedigree, the application will not be
accepted. If the application for the show does not contain all the required data (copies of documents entitling
to inclusion in the winner‘s class or working class), or the data do not correspond to the inclusion in the
relevant class, the dog will be included in the corresponding class. Unpaid applications and applications
without proof of payment will not be accepted. The payment order is not proof of payment. By entrying the
dog to the show, the exhibitor confirms that he is familiar with the propositions and agrees to the publication
of his name and address in the show catalog and the KAST website. The entry form generated automatically
will be found by each user in their entry on the Dogoffice.cz portal no later than 5 days before the show.
Cancellation of the entry by the exhibitor by the deadline is possible for a fee of CZK 100, after the deadline
it is no longer possible to cancel.

Ceník/Price list

Člen klubu: Za prvního psa včetně katalogu.
Club member: First dog with catalogue
Nečlen klubu: Za prvního psa včetně katalogu
Regular entry: First dog with catalogue
Člen klubu: Za dalšího psa bez katalogu
Club member: Second dog with catalogue
Nečlen Klubu: Za dalšího psa bez katalogu
Regular entry: Second dog with catalogue
Člen klubu: Štěňata, dorost, veterán,
čestná třída
Club member: Babies, puppies, veterans
honour class
Nečlen klubu: Štěňata, dorost, veterán,
čestná třída
Regular entry: Babies, puppies,
veterans, honour class
Soutěže – pár psů a chovatelská skupina člen i nečlen
Competition – best couple, best breeding group

I. uzávěrka
(8.8.22)
I.deadline

II. uzávěrka
(1.9.22)
II. deadline

CZK/EUR

CZK/EUR

800/32

1000/40

1000/40

1300/52

600/24

800/32

800/32

1000/40

300/12

500/20

400/18

600/24

400/18

600/24

PAYMENT METHODS
IN CZK: FIO banka 2701844555/2010
EUR payment method :
FIO Banka IBAN CZ06 2010 0000 0020 0184 4562,BIC kod FIOBCZPPXXX
Variabile symbol will be automatically generated at the end for your registration in dogoffice.cz
Specifický symbol / Specific symbol: 222
Cancellation of the entry by the exhibitor by the deadline is possible for a fee of CZK 100, after the
deadline it is no longer possible to cancel.

TITLES:
Titles can be given regardless of the number of competing dogs, if the quality of the candidate
matches!
CAJC- is awarded to dogs and bitches individually in the junior class. It can be awarded to a dog
and a bitch awarded the mark excellent 1. CAJC is not a demanding title and is awarded only for
exceptional exterior qualities of the individual.
CAC - is awarded to dogs and bitches individually in the intermediate class, in open class,
working class and winners, it can be given to a dog and bitch awarded excellent 1. CAC is not a
demanding title, it is awarded only for exceptional exterior qualities of an individual.
Res. CAC - awarded to dogs and bitches individually in intermediate class, in open class, working
class and winners, can be awarded to dog and bitch given excellent 2. Res.CAC is not a
demanding title, it is given only for exceptional exterior qualities of the individual. If an individual
who already has the confirmed title of Czech Champion wins the CAC ČR at the show, the CAC
will be awarded to the individual in the same class who received Res. CAC. Confirmation of this
title will be verified by the owner of the individual with Res. CAC at the CMKU secretariat.
Best Junior (BOJ) - The title is awarded to the best young male or female from the competition of
all young individuals of the breed with the specified title CAJC.
Best of Veteran (BOV) - The title is obtained by the best veteran male or female from the
competition of all veterans of the breed with the given award excellent 1.
BOB- The best young male (CAJC) and female (CAJC), the best veteran male (V1 from the veteran
class) and the female (V1 from the veteran class) and the best adults male and female enter the
competition.
BOS- Best of the opposite sex. The best young male (CAJC) or female (CAJC), the best veteran
male (V1 from the veteran class) or female (V1 from the veteran class) and the best adults male
or female of the show of the opposite sex than the individual who received the BOB .

COMPETITIONS
Best baby - Dogs and bitches awarded Very Promising 1 from the baby class enter the competition
Best puppy -Dogs and bitches awarded Very Promising 1 from the puppy class enter the
competition
The best male and female of the show - The competition is entered by the winners from the
classes: intermediate, open, working and the winners who received the CAC title. Dogs and bitches
separately.
Best couple- a dog and a bitch of one breed, which were judged at the show and are owned by
one owner.
Best kennel - The breeder can enter a minimum of three and a maximum of five individuals from
his own breeding, who come from different litters (at least from two different fathers or mothers)
and were judged at the show. These individuals do not have to be owned by the breeder.
Best stud dog - This competition is entered by a male dog with at least 5 offspring dogs who were
judged at the show. The type and quality of breeding are judged. The dog does not have to be
judged at the show in normal competition, nor does he have to be present.

ONLINE:WWW.DOGOFFICE.CZ
More informations on
webkast@seznam.cz
Every exhibitor will get a printed catalogue.

Online catalog will be available for download at
www.klubkast.cz 2 hours before the start of the show.

