Klubová výstava Beagle Clubu ČR 2022
(bez zadávání titulu Klubový vítěz)
29.1.2022 Praha, Dolní Počernice

Rozhodčí:

Tadeáš Maślanka, CZ (Změna rozhodčích vyhrazena!)

Místo konání:

Hotel Svornost, Novozámecká 284, 190 12 Praha 9; GPS: 50°5'18.999"N, 14°34'18.001"E

Uzávěrky:

1. uzávěrka přihlášek (Českou poštou) 5.1.2022/ on-line přes www.dogoffice.cz 7.1.2022
2. uzávěrka přihlášek (Českou poštou) 12.1.2022/ on-line přes www.dogoffice.cz 14.1.2022
U přihlášek zaslaných Českou poštou rozhoduje datum poštovního razítka.
Prosím, neposílejte přihlášky doporučeně. Lze poslat scan na mailovou adresu viz níže.
Po 2. uzávěrce nebudou již přihlášky přijaty!

Program:

8:30 - 9:30 - přejímka psů
9:30 - 9:55 - vyhlášení Klubový šampion 2021, TOP výstavní beagle roku 2021,
Nejlepší bígl dogtrekař 2021
10:00 - začátek posuzování

Třídy:

Rozdělení tříd je podle platného výstavního řádu ČMKU.
Třída štěňat – od 4 do 6 měsíců stáří
Třída dorostu – od 6 do 9 měsíců stáří
Třída mladých – od 9 do 18 měsíců stáří, bez ohledu na získané tituly
Mezitřída – od 15 do 24 měsíců stáří, bez ohledu na získané tituly
Třída otevřená – od 15 měsíců stáří, bez ohledu na získané tituly
Třída pracovní – od 15 měsíců stáří, bez ohledu na získané tituly. Pro účast v této třídě je nutno
doložit fotokopii pracovního certifikátu (pouze tabulka ze zkoušek nestačí).
Třída vítězů – od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem
šampiona, Šampiona krásy a výkonu vydaného ČMKU, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze,
Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v
konkurenci dospělých.
Třída veteránů – od 8 let věku, bez ohledu na získané tituly.

Soutěže:

Nejlepší pár – pes a fena v majetku jednoho majitele a předvedení na výstavě.
Nejlepší chovatelská skupina – minimálně 3 a maximálně 5 jedinců, kteří byli na výstavě
posouzeni, pocházející minimálně ze dvou různých otců nebo matek. Tito jedinci nemusí být v
majetku chovatele.
Nejlepší plemeník nebo matka – plemeník (matka) nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě
posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník (matka) nemusí být na výstavě posouzen/a v
normální konkurenci.
Dítě a bígl – kategorie 3–8 let
Dítě a bígl – kategorie 9–14 let

Tituly:

Posuzuje se podle výstavního řádu ČMKU. Udělení titulů není nárokové.
CAJC – může být zadán psovi i feně ve třídě mladých, oceněným známkou Výborný 1.
CAC – může být zadán psovi i feně v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů, oceněným
známkou Výborný 1.
res.CAC – může být zadán psovi i feně v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů, oceněným
známkou Výborný 2, pokud byl ve třídě zadán titul CAC.

Vítěz plemene (BOB) – do výběru nastupují jedinci s oceněním Vítěz mladých (pes i fena), Klubový
vítěz (pes i fena), Vítěz veteránů (pes i fena).
Nejlepší jedinec opačného pohlaví (BOS) – do výběru nastupují jedinci opačného pohlaví nežli
jedinec s titulem BOB – ze stejného výběru – Klubový vítěz, Vítěz mladých, Vítěz veteránů.
Nejlepší mladý plemene (BOJ) – o titul soutěží pes a fena ze třídy mladých, kteří obdrželi ocenění
Výborný 1, CAJC.
Nejlepší veterán plemene (BOV) – o titul soutěží pes a fena ze třídy veteránů, kteří obdrželi ocenění
Výborný 1.
Následující tituly nejsou oficiálními tituly podle výstavního řádu ČMKU:
Nejlepší štěně – může být zadán psovi i feně, oceněným známkou Velmi nadějný 1.
Nejlepší dorostenec – může být zadán psovi i feně, oceněným známkou Velmi nadějný 1.
Nejlepší veterán – pes i fena ocenění známkou Výborný 1.
Nejlepší pes – může být zadán psovi. Do výběru postupují jedinci s oceněním Výborný 1, CAC v
mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů.
Nejlepší fena – může být zadáno feně. Do výběru postupují jedinic s oceněním Výborný 1, CAC
v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů.
Best Baby in Show – o titul nejlepší štěně výstavy nastupují pes a fena za třídy štěňat s oceněním
Velmi nadějný 1.
Best Puppy in Show – o titul nejlepší dorost výstavy nastupují pes a fena ze třídy dorost s oceněním
Velmi nadějný 1.
Best „non-Tri“ – soutěž o nejlepšího jedince netrikolorního zbarvení (tj.mimo jedince zbarvení
tricolor, blue tricolor a tricolormottle). O nástupu do soutěže a o vítězi rozhoduje rozhodčí. Posuzuje
se exteriér psa, nikoli barva.
Veterinární
předpisy:

Psi musí být klinicky zdraví. Psi musí mít platný očkovací průkaz psa nebo pas pro malá zvířata, v
němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, parvoviróze, psince a infekční hepatitidě v
době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 roku.

Všeobecná
ustanovení:

Výstava je přístupná všem jedincům plemene bígl, zapsaným v plemenných knihách uznaných
FCI, kteří dosáhli v den výstavy požadovaného věku pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být
zapsáni v národní plemenné knize. Ostatní podmínky pro zařazení do třídy musí být splněny v den
odeslání přihlášky. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem,
ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů na výstavě není dovoleno.
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním
nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vodit štěňata za účelem jejich
prodeje je na výstavě zakázáno. V případě, že se výstava neuskuteční z objektivních příčin, budou
výstavní poplatky vráceny.

Pro každého psa je nutné vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce musí být přiložena kopie průkazu původu
(obě strany) a kopie dokladu o zaplacení, certifikát o zkouškách (třída pracovní) nebo kopie šampionátu (třída vítězů)!
Bez kopie pracovního certifikátu nebo šampionátu bude pes automaticky přeřazen do třídy otevřené.
Přijetí psa na výstavu bude 5 dní před výstavou potvrzeno zasláním vstupního listu na váš e-mail.
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost.
Prosím přednostně využívejte k přihlášení dogoffice.cz.
On-line přihlášky: www.dogoffice.cz
Adresa k zaslání přihlášek v papírové formě: Romana Přikrylová, Zahradní 914, Kostelec nad Labem, 277 13
Email: vystavy.beagleclub@gmail.com

mobil: 777 088 372 přednostně mimo pracovní dobu

Výstavní
poplatky:

Pro výši výstavního poplatku je rozhodující členství v Beagle Clubu ČR ke dni uzávěrky výstavy.
Výstavní poplatky prosím uhraďte A-V složenkou nebo bankovním převodem.
Jako specifický symbol uveďte číslo 5.
Variabilní symbol je telefonní číslo nebo číslo zápisu.
Číslo účtu: 2701386507/2010
Výše poplatku pro
ostatní (nejsou
v daném roce členy
BC ČR)

1. uzávěrka
členové BC ČR

2. uzávěrka
členové BC ČR

1. pes s katalogem

700 Kč

900 Kč

1 300 Kč

2. pes bez katalogu

650 Kč

850 Kč

1 200 Kč

3. a další pes bez katalogu

600 Kč

800 Kč

1 100 Kč

200 Kč

300 Kč

400 Kč

150 Kč

250 Kč

300 Kč

150 Kč

250 Kč

300 Kč

výstavní poplatky KV BC ČR

Třída štěňat, dorostu, veteránů
(nelze považovat za 1. psa)
Dítě a bígl, Nejlepší pár a Nejlepší
chovatelská skupina
Nejlepší plemeník nebo matka

Výstava bude probíhat dle aktuálních vládních nařízení.

Klubová výstava Beagle Clubu ČR 2022 (bez KV)
29. ledna 2022 Praha – Dolní Počernice

PŘIHLÁŠKA
Jméno psa a
chovatelské stanice:
Plemenná kniha:

Číslo zápisu:

Datum narození:

U importovaných jedinců původní číslo zápisu a plemenná kniha:
Pohlaví:

Barva:

Otec:
Matka:
Chovatel:
Majitel:
Ulice:

Číslo:

Město:

PSČ:

Stát:

Tel.:

Člen BC ČR:

E-mail:

Výstavní třída:
Třída štěňat– od 4 do 6 měsíců stáří
Třída dorostu – od 6 do 9 měsíců stáří
Třída mladých– od 9 do 18 měsíců stáří
Mezitřída – od 15 do 24 měsíců stáří
Třída otevřená –od 15 měsíců stáří
Třída pracovní – od 15 měsíců stáří ▪ nutno doložit kopii pracovního certifikátu FCI
Třída vítězů – od 15 měsíců ▪ nutno doložit kopiišampionátu
Třída veteránů – od 8 let věku
Třída čestná – od 15 měsíců▪ nutno doložit kopii šampionátu

Soutěž Dítě a bígl
Jméno dítěte:

Datum narození dítěte:

Jméno psa:

Soutěž Nejlepší pár
Jméno psa:

Jméno feny:

Soutěž Nejlepší chovatelská skupina
Název chovatelské stanice:

Jméno chovatele:

Přihlášky bez čitelné a úplné kopie PP (tj. obě strany PP) a kopie dokladu o platbě nebudou přijaty. Psi přihlášení do třídy
pracovní/vítězů bez kopie certifikátu/diplomu budou přeřazeni do třídy otevřené. Přílohy k on-line přihláškám musí být
doručeny nejpozději do termínu uzávěrky.
Podpisem této přihlášky prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, jsou mi známa ustanovení výstavního řádu a že
se jim podrobuji. Dále souhlasím s uveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy.
V

Datum

Podpis

