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Vás srdečně zvou  
na 

 

Klubovou výstavu rottweilerů 
se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz, BOB 

11. 9. 2016, Dolní Přím – Probluz 
 
 

 
Místo konání: fotbalové hřiště AFK Probluz 

 
Rozhodčí: Uwe Petermann – SRN 
  MVDr. Miloš Sedlář (náhradní rozhodčí) 
 
Program: 07.00 – 08.45 přejímka psů, veterinární kontrola 

09.00 – 14.00 zahájení výstavy, posuzování v kruzích 
14.00 – 14.30 soutěže 
14.30  přehlídka a dekorování vítězů 
 

Třídy: třída štěňat 4 - 6 měsíců 
třída dorostu 6 - 9 měsíců 
třída mladých 9 - 18 měsíců 
mezitřída 15 - 24 měsíců 
třída otevřená od 15 měsíců 

 třída pracovní  od 15 měsíců 
třída vítězů od 15 měsíců 
třída veteránů od 8 roků 
 

Třída pracovní je určena pro psy a feny s přiděleným certifikátem pracovní třídy. Spolu s přihláškou zašle vystavovatel 
kopii dokladu o vykonané zkoušce – certifikát. 
 
Třída vítězů je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a 
titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých. 
Spolu s přihláškou zašle vystavovatel kopii o získání některého z těchto titulů. 
 
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den 
podání přihlášky.  
 
K přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly 
opravňující pro zařazení do třídy vítězů, nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou 
řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. 
 
 
Soutěže: 
Nejhezčí pár psů 
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele. 

 
Chovatelské skupiny 
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení 
(min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele. 
 
Soutěž o nejlepšího plemeníka 
Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5-ti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita 
odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci. 
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Výstavní poplatky: 
 

Třída: 

I. uzávěrka 10.8.2016 II. uzávěrka 25.8.2016 

nečlen člen RKČR nečlen člen RKČR 

ŠTĚŇAT 200,- Kč 140,- Kč 300,- Kč 210,- Kč 

DOROST 200,- Kč 140,- Kč 300,- Kč 210,- Kč 

MLADÝCH 700,- Kč 490,- Kč 900,- Kč 630,- Kč 

MEZITŘÍDA 700,- Kč 490,- Kč 900,- Kč 630,- Kč 

OTEVŘENÁ 700,- Kč 490,- Kč 900,- Kč 630,- Kč 

PRACOVNÍ 700,- Kč 490,- Kč 900,- Kč 630,- Kč 

VÍTĚZŮ 700,- Kč 490,- Kč 900,- Kč 630,- Kč 

VETERÁNŮ zdarma 

Soutěže                                          
(možno platit i na místě do 9:00 hod.) 

300,- Kč pro obě uzávěrky 

 
 
Zahraniční účastníci výstavy, kteří zaslali přihlášku v řádném termínu, mohou uhradit výstavní poplatek na místě při 
přejímce psa a to ve výši dle uzávěrek. 
 
Výše uvedený poplatek je splatný k datu uzávěrky na číslo účtu: 212835026/0300 do kolonky další údaje pro příjemce 
uveďte jméno a příjmení, počet přihlášených psů, případně „skupina“. Poplatek je možno rovněž zaplatit složenkou 
typu Poštovní poukázka A. Adresa příjemce je ZKO Probluz a dále pouze číslo účtu. 
 
Přihlášku spolu s kopií průkazu původu, dokladu o zaplacení (bez tohoto potvrzení nebude přihláška přijata) a doklady 
opravňující vystavovat ve třídách pracovní a vítězů zašlete: 
 

na email: rtwprobluz@gmail.com 
případně poštou na adresu: Erika Pavlíková, tř. E. Beneše 1431/5, 500 12 Hradec Králové 

 
U přihlášky rozhoduje datum odeslání. 
 
Veškeré informace o výstavě podá: 

 
Ing. Josef Kučera na tel.: +420 602 195 190 nebo na e-mailu: kucera.pt@seznam.cz 

 
Výstava je organizována dle platného výstavního řádu ČMKU. 
 
Protest: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Může být podán pouze z formálních důvodů a to písemně, během 
výstavy do skončení posuzování v kruzích. S podáním písemného protestu skládá vystavovatel finanční jistinu ve výši 
1000,- Kč. Při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele (vystavovatele) propadá jistina ve prospěch pořadatele výstavy. 
 

Všeobecná ustanovení: 
Výstava je uspořádána dle výstavního řádu ČMKU. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi agresivní a nezvládnutelní, 
nemocní a feny v druhé polovině březosti nebo kojící, dále jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k 
odstranění vady v exteriéru psa. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima, dle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. a na znění Zákona č. 77/2004 Sb. 
 

Psi neuvedeni v katalogu nebudou připuštěni k vlastnímu posouzení v kruzích, ani k soutěži chovatelských skupin. 
 

Vystavovatel zodpovídá za škody způsobené psem. Vystavovatel, který má zvíře pouze čipované, je povinen si zajistit 
čtečku. Na místě k dispozici budou pouze čtečky  na ISO čipy. 
 

Volné pobíhání psů v areálu je zakázáno. 
Pořadatel neručí za případné onemocnění, úhyn nebo ztrátu psa. 
 
V případě nekonání výstavy z objektivních důvodů, budou poplatky použity k úhradě nákladů na její přípravu. 
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Veterinární ustanovení: 
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, psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející 
z čl. 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. 05. 2003. 
 
Inzerce v katalogu: 
Za částku 150,- Kč je možno v katalogu uvést reklamu (velikosti A5) na krytí či prezentaci chovatelské stanice. 
Uzávěrka a splatnost poplatku je 10.8.2016. 
 
 
Výstavní výbor:  Hlavní organizátor výstavy - Ing. Josef Kučera 

Ekonom výstavy - Lucie Měšťanová 
Vedoucí výstavních kruhů - Ing. Jan Ludvík, Erika Pavlíková 
Výstavní kancelář - Markéta Pavlíková, Erika Pavlíková, Rudolf Vohralík 

 
Přihlášky: ve Zpravodaji RKČR, nebo na internetových stránkách http://www.zko-probluz.estranky.cz  

a http://www.rkcr.cz. 
 

 
Mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOC: 50°14´29.88“N, 15°42´59.405“E 

V obci Probluz bude místo konání označeno směrovkami. 

 
Sponzoři:   
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