
 Všeobecná ustanovení: 
 Přijetí psa bude před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem. Neobdrží-li 

vystavovatel vstupní list, je třeba se o důvodu informovat u výstavního výboru,  
a to nejpozději 5 dní před výstavou. 

 Ve třídě štěňat a dorostu nemusí být kopie PP součástí přihlášky, pokud PP nebyl ještě 
vystaven. 

 Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, dodržovat všechna ustanovení  
výstavního řádu FCI, výstavní řád ČMKU, propozice a pokyny výstavního výboru. 

 Z účasti na výstavě se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a 
jedinci s operativním nebo jiným zákrokem za účelem odstranění vady exteriéru, rovněž 
psi s kupírovanýma ušima. 

 V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity 
k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy. 

 Je zakázán prodej štěňat na výstavě. 
 Vystavovatel souhlasí podpisem s uvedením své adresy v katalogu. 
 Změna rozhodčích vyhrazena. 
 Podáním přihlášky, souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle EP 2016/679 pro 

potřeby II.KV. 
 

Protest: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. 
pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně 
současně se složením jistiny dvojnásobku poplatku za 1.přihlášeného psa při I. uzávěrce ve 
výstavní kanceláři v průběhu posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, 
jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Na protest podaný později nebude brán zřetel. 
 
Cesta na výstavu a možnosti ubytování. 
Kemp umožňuje ubytování v chatkách i se psy. 
www.campvelkoparezity.cz 
 
 
 
Ubytování v chatkách se psy, možnost postavení karavanů a stanů přímo 
v areálu. 
 
 
Veterinární předpisy: 

 Všichni psi, kteří se výstavy zúčastní, musí být klinicky zdraví. 
 Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v době od 21 dnů do 1-3 let (podle 

druhu vakcíny) před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině). 
 Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona), 

nebo platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí 
splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 
26. 5. 2003 

 
Ceny:  
Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek a diplom. Zápis do průkazu původu bude 
prováděn v kruzích. Ceny v jednotlivých třídách se předávají přímo po posuzení v kruhu. 

 
 
 

Klub chovatelů německých dog ČR 
člen FCI prostřednictvím ČMKU 

člen Eu.DDC 

 
II. 

Klubová výstava německých dog 
se zadáním titulů CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB 

 
 

neděle   13.06.2021 
Řásná 

 
 

Uzávěrka přihlášek: 12. 05. 2021 
 

On-line přihlašování: 
http://www.dogoffice.cz/  

 
Kontaktní adresa: 

Klub chovatelů německých dog 
 

www.nemecka-doga.cz 
 
 
 
 
 
 

 



 
Program výstavy: 
 
7:00 – 9:00  přejímka psů 
9:00 – 9:30  zahájení výstavy 
9:30 – 14:30  posuzování v kruzích 
od 15.00    soutěže a vyhlášení vítězů výstavy 

 
 
 
Výstavní poplatky: 
          Člen klubu KCHND  Nečlen klubu 
1. pes + katalog            500 Kč        800 Kč  
2. pes a další     400 Kč                           600 Kč  
štěňata, dorost                            300 Kč         400 Kč  
veteráni             100 Kč        200 Kč 
    
 
Při přihlášení dvou nebo více psů jednoho majitele je pes hlášený do třídy štěňat, dorostu nebo 
veteránů považován za druhého a dalšího psa a platí částku uvedenou pro štěňata, dorost a 
veterány. 
Neúčast na výstavě z jakéhokoliv důvodu není důvodem k vrácení výstavních poplatků. 
Inzerce v katalogu – 1500 Kč za barevnou stranu a 1000 Kč za černobílou.                                                      
Vjezd vozidel do areálu za poplatek.  

 
Kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku je nutno přiložit 

k přihlášce. Bez dokladu o zaplacení a kopie průkazu původu nebude 
přihláška přijata. Přihláška na místě nebude přijata. 

 
Bankovní spojení: 

Komerční banka v Plzni 
        Č. účtu: 446 30 311/0100 
                  
Třídy: 

Štěňat  věk: 4 –6 měsíců 
Dorost  věk: 6 –9 měsíců 
Mladých  věk: 9 –18 měsíců 
Mezitřída              věk: 15 - 24 měsíců 
Otevřená  věk:    od 15 měsíců  
Čestná věk: od 15 měsíců (nutno doložit fotokopií šampionátu nebo 

Národního, Klubového, Evropského, Světového vítěze nebo Vítěze 
speciální výstavy v konkurenci dospělých 

Pracovní           věk:  od 15 měsíců - psi s malým certifikátem (nutno doložit 
fotokopii) 

Vítězů věk: od 15 měsíců (nutno doložit fotokopií šampionátu nebo 
Národního, Klubového, Evropského, Světového vítěze nebo Vítěze 
speciální výstavy v konkurenci dospělých) 

Veteránů  věk:       od 8 let 
 

Pro zařazení do jednotlivých tříd je rozhodující stáří jedince  
v den výstavy. Na základě zákona na ochranu zvířat proti týrání 
č.77/2004 Sb., platného od 01. 03. 2004, nebudou na výstavu  

vpuštěni jedinci s kupírovanýma ušima. 

 
 
Rozhodčí:                         Změna vyhrazena! 

Hlavní rozhodčí                     p. Václavík Miroslav (CZ) 
Žlutá a žíhaná                           p. Osei Donati Ksenija (SLO)  
Černá                                            p. Sudeikiene Dainora (LTV) 
Skvrnitá                       p. Sudeikiene Dainora (LTV) 
Modrá                             p. Osei Donati Ksenija (SLO) 

 
 

BOB+BOS+BOJ+BOV žlutá x žíhaná  p. Osei Donati Ksenija (SLO) 
BOB+BOS+BOJ+BOV černá x skvrnitá p. Sudeikiene Dainora (LTV) 
BOB+BOS+BOJ+BOV modrá                   p. Osei Donati Ksenija (SLO)  
Nejtypičtější hlava dogy                     všichni rozhodčí 
                                     

 
 
Tituly: 
Tituly, které se budou udělovat v kruzích: 
CAJC          pes a fena ve třídě mladých se zadanou známkou V1 
CAC                             pes a fena ve třídě otevřené, mezitřídě, pracovní a vítězů se známkou V1 
res. CAC                       pes a fena ve třídě otevřené, mezitřídě, pracovní a vítězů se známkou V2 
 
Tituly, které se budou udělovat v závěrečném defilé: 
Vítěz plemene BOB  všichni jedinci se zadaným titulem CAJC, CAC, vítěz třídy čestné a        
                                         vítěz třídy veteránů v daném barevném rázu. 
Nejlepší opačného pohlaví   BOS dtto jen opačného pohlaví 
Nejlepší mladý BOJ              pes nebo fena v barevném rázu z jedinců s titulem CAJC 
Nejlepší veterán BOV          pes nebo fena ve třídě veteránů se známkou V1 
                           
Tituly nejsou nárokové a do rodokmenu psa se zaznamenávají se souhlasem vystavovatele. Tituly 

nejsou vázány na členství v klubu. 
 
Soutěže: 
Nejtypičtější hlava dogy pes nebo fena se zadaným titulem BOB, BOS, BOJ a BOV ve všech   

barvách 
Nejlepší veterán pes nebo fena s titulem BOV                                           
Juniorský vítěz II.KV           nastoupí jedinci se zadaným titulem BOJ 
Vítěz II.klubové výstavy      nastoupí  jedinci s titulem BOB  
 



Veterinary regulations: 
Every dog must have a veterinary certificate and has to be vaccinated against rabies at   
least 21 days before the show and  the vaccination can be no longer than 3 years old. 
All the time during the show the owners must supervise their dogs / take care of the dogs  
so that they do not cause any damage to other dogs or humans/. 
 

Common regulations. 
The dog show is organized according to the dog show rules of the FCI and ČMKU. 
The exhibitors are obliged to abide by the provisions of the FCI, show regulations,  
of these propositions and the instructions of the Show Committee, to which they bind  
themselves by submitting the entry form.  
In case the show does not take place for objective reasons, the fees would be used for 
covering  
the show preparation expenses.  
By signing and submitting the entry form the exhibitor agrees to the publication of his name  
and address in the show cataloque and on the web page of the club.  
By submitting your entry application you agree with the terms of EP 2016/679 about (chybí 
odklep) personal information display for the needs of the 2nd C.S. 
Biting dogs must have muzzles.  
The reception of your dog to the show will be confirmed by a letter. 
In the class of babies and puppies you need not send the copy of the pedigree with  
the entry form. 
You have to pay the show fee even if your accepted dog does not participate at  the  
show. The selling of puppies is comletely prohibited at the show place. 
The division of the circles and the appointment of the judges depends on the number  
of exhibitors. 
 
 

Protest: 
Protest against the judge´s decision (title or placement) is not allowed. The exhibitor can 
just  
appeal formally by raising objections (e.g.  the break of the show  order), which must be 
done  
in a written form. When raising objections, you have to deposit 70,- Euros. This sum will not 
be  
returned  if your protest is qualified as unsubstantiated. 
 

Road to the show and accommodation:  
The camp allows accommodation with dogs 
Camp Velkopařezitý s.r.o. 
Řásná 10 
588 56 Řásná 
 
www.campvelkoparezity.cz 
GPS: 49°13´40.28"N, 15°23´3.92"E 
 
Accomodation with dogs possible in cottages, there is also possibility for 
caravans and places for tents inside the areal.   
 

Prizes:  
Every exhibitor will be handed over the judge´s decision and a certificate in the ring.  
Record in the pedigree will be written in the ring too. Prices in individual classes are passed 
directly after the assessment in the ring. 
 

 
Great Dane Club of Czech 

Member of CMKU, FCI and Eu.DDC 
 

 
The IInd 

CLUBSHOW OF GREAT DANES 
Titles:  

 CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB 
Date:   13.06.2021 

     
 

  The Exhibition will take place  
 at Řásná 

 
 Deadline of the reception of entry forms: 

    12.05.2021 
 

     Contact-address: 
Klub chovatelů německých dog (KCHND) 

 
www.nemecka-doga.cz 
 

On-line entry: http://www.dogoffice.cz/ 
 
 

 
 
 

 



 
Program of the dog show: 
      7.00 –  9.00  admisssion of dogs 

  9.00 –  9.30  opening ceremony 
  9.30 – 14.30  judging in rings 
    15.00   competitions and decoration of the  winners 

 
 

 
Exhibition fee:            member of CZ Club      nonmember    
 

1st dog + catalogue                   25,- Euros            35,- Euros               
2nd dog and further ones                      20,-                              30,-                                   
Baby and puppy class                  15,-                             20,-                             
Veteran class    5,-                 10,-                   
 
Foreign exhibitors can pay a fee on the spot.                                             
On the application for 2 or more dogs of one owner is the dog in the class babies, puppies or 
veterans  
held as the second one and  the owner must pay the sum mentioned above. 
 
Advertisements in catalogue: 
One colour page      60,- Euros  
One black-white page             40,- Euros 
Entry fee for a car is 4,- Euros 
 

The copy of the fee payment must be sent together with the application 
form. Applications at the exhibition place will not be accepted. 
Bank connection:       Komerční banka v Plzni 
                 Account-number: 44630311 / 0100 
  IBAN: CZ94 0100 0000 0000 44630311    SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX 
 

Classes: 
Baby class  4 – 6 months 
Puppy class  6 – 9 months 
Young class  9 – 18 months 
Intermediate  15-24 months 
Honor class   from 15 months (support by evidence of the 

International or National Beaty Champion or 
Club/World/Euro-Winner Title) 

Working class                  from 15 months – dogs with a small certificate  
Open class  from  15 months 
Champion class   from 15 months (support by evidence of the 

International or National Beaty Champion or 
Club/World/Euro-Winner Title). 

Veteran class  from 8 years 
 

The age of the dog on the date of the show is determined for the dividing   
into classes.  

Dogs with cropped ears are not allowed to participate. 
 
 
 

Judges: modification reserved 
             

       Head judge        Václavík Miroslav (CZ) 
 fawn + brindle      Oseli Donati Ksenija (SLO)    

black                         Sudeikiene Dainora (LTV) 
 harlequin                     Sudeikiene Dainora (LTV) 
 blue       Oseli Donati Ksenija (SLO) 
  

BOB+BOS+BOJ+BOV fawn+ brindle   Oseli Donati Ksenija (SLO) 
 BOB+BOS+BOJ+BOV black+ harlequin   Sudeikiene Dainora (LTV) 
 BOB+BOS+BOJ+BOV blue    Oseli Donati Ksenija (SLO) 
 The most typical head of Great Dane      all judges  
 

Titles awarded in circles: 
CAJC         a dog and a bitch awarded Excellent 1 in the young class  
CAC                     a dog  and a bitch awarded excellent 1 in the intermediate, open,                       
                           working and winner class 
res. CAC               this title can be given to dogs and bitches awarded Excelent 2  
                           in the intermediate, open, working and winner class         
 

Titles that will be awarded at the close ceremony: 
The winner of the breed -  BOB       all dogs with the title CALC, CAC, winner in the  
                                                       Honorable clss and winner in veteran class in all  
                                                       colors   

                                nd the winner  of veteran class 
BOS                                  the best of the opposite sex 
The best one of the young class - BOJ   the dog or bitch  with the title CAJC  
The best veteran - BOV                       the dog or bitch from veteran class with Exc.1 
 

Titles are not subjects of claims. They are awarded indipendently from the membership in 
the Czech club.  
Judge´s comment and the placemment of the dog will be written in the pedigree only upon 
the permission of the owner. 
 

Competitions:    
The most typical head of Great Dane      a dog and a bitch with the title BOB, BOS, BOJ,  
                                                           BOV in all colors  
The best veteran                          a dog or a bitch  awarded BOV  
Young winner of the II.clubshow             line up all owners of the titles BOJ 
Winner of the II.clubshow           line up all owners of the titels  BOB 



Allgemeine Bestimmungen: 
Die Annahme des Hundes zur Ausstellung wird schriftlich bestätigt. 
In der Klasse Baby und Jüngsten muss man die Kopie der Ahnentafel zur Meldeschein  
nicht beilegen. 
Mit der Anmeldung erklärt der Austeller die Ausstellungsordnung anzuerkennen und  
diese zu beachten. 
Der Aussteller stimmt mit seinem Unterschrift zu, dass sein Name und Adresse  
im Katalog veröffentlicht werden können. 
Falls die Austellung nicht statfindet (aus objektiven Gründen), wird  
die Ausstellungsgebühr für die Kosten benutzt, die mit der Vorbereitung  
der Ausstellung verbunden sind. 
Die Nichtteilnahme an der Ausstellung ist nicht der Grund für die Rückzahlung  
des Ausstellungsbetrags. 
Es ist verboten Welpen in der Ausstellung zu verkaufen. 
Die Verteilung der Ringe und die Bestimmung der Richter hängt von der Zahl  
der Aussteller ab.  
Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
gemäβ der EU-Verordnung 2016/679 für die Bedürfnisse der 2. Klubausstellung. 
 
Einspruch:   
Einspruch gegen das Richterurteil ist unzulässig. Der Aussteller kann nur im Laufe  
der Ausstellung aus formalen Gründen (Verletzung Ausstellungsordnung] schriftlich 
sein Einspruch  erheben. Bei der Einreichung der Beschwerde ist gleichzeitig ein Betrag 
von 60,- Euro zu erbringen. Der Betrag verfällt, wenn über die Beschwerde zu 
Ungunsten des Ausstellers entschieden wird. 
 
Reise zur Ausstellung und Unterkunft: 
Das Camp ermöglicht die Unterbringung mit Hunden. 
Camp Velkopařezitý s.r.o. 
Řásná 10 
588 56 Řásná 
 
www.campvelkoparezity.cz 
GPS: 49°13´40.28"N, 15°23´3.92"E 
 
Die Unterkunft in Ferienhäusern mit den Hunden. Die Möglichkeit mit der Wohnwagen 
zu kommen oder das Zelt direkt im Areal zu aufzubauen.  
 
Veterinärbestimmungen: 
Zur Ausstellung dürfen nur Hunde zugelassen werden, die klinisch gesund sind. 
Alle  Hunde müssen  gegen Tollwut geimpft sein. Die Impfung muss mindestens 21 
Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein und darf nicht länger als 1 bis 3 Jahre 
zurückliegen. 
 
Preise: 
Jeder Aussteller erhält im Ring den Richterbericht und ein Diplom. Die Eintragung in 
die Ahnentafel wird im Ring durchgeführt. 
Preise in einzelnen Klassen werden direkt nach der Bewertung im Ring 
übergeben. 

 
 

KLUB ZÜCHTER DEUTSCHER DOGGEN CZ 
Mitglied der FCI durch ČMKU 

und Mitglied EU.DDC 
 

                                    
   Die II. KLUBAUSSTELLUNG 

  DEUTSCHER DOGGEN  
mit Vergabe des Titels CAJC, CAC,  

 BOJ, BOV, BOS, BOB 
´ 

Sonntag 13.06.2021 
 

Meldeschluss: 12. 05. 2021 
 

Klubausstellung wird in Řásná stadtfinden 
 

Kontaktadresse: 
 

    Klub der Züchter Deutscher Doggen  
Tschechischer Republik 
   www.nemecka-doga.cz 

 
 On-line Meldungen: http://www.dogoffice.cz/ 

 
 

 
 
 
 
 



Tageseinteilung:           7.00 – 9.00   Einlass der Hunde 
             9.00 – 9.30  Eröffnung der Ausstellung 
             9.30 – 14.30 Bewertung in Ringen 
              Ab 15.00  Wettbewerbe  

 

Ausstellungsgebühren:   
 Mitglied des Tschechischen Klubs  Nicht Mitglieder des CZ Klubs    
Für den ersten Hund + ein Katalog           25 Euro   35 Euro 
Für den zweiten und weitere Hunde    20   30 
Baby+Jüngsten      15   20 
Veteranen                              5   10    
Bei der Anmeldung von zwei oder mehreren Hunden eines Eigentümers wird der Hund in der 
Welpenklasse, Jugendklasse oder Veteranenklasse als zweiter Hund betrachtet und der Eigentümer 
bezahlt den Betrag, der für die oben genannten Klassen angegeben ist.   
 
Das Inserat im  Katalog: 
Für  eine Farbseite 70 Euro. Für eine Schwarzweisseite 40  Euro. 
Die Einfahrt kostet 4,- Euro pro Wagen. 
 
Die Kopie des Beleges von der durchgeführten Zahlung der Ausstellungsgebühr  
muss mit dem Meldeschein gesendet werden.  Ohne diesen Beleg und einer Kopie  
der Ahnentafel wird die Anmeldung nicht durchgeführt. Der Meldeschein vor Ort   
wird nicht angenommen. 

 

Bankverbindung: 
Kommerzbank in Pilsen                  Konto Nr.: 44630311 / 0100 

IBAN:  CZ94 0100 0000 0000 4463 0311        SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX 
 
 

Klasseneinteilung: 
Baby      4 – 6 Monate 
Jüngsten    6 – 9 Monate 
Jugend    9 – 18 Monate 
Zwischenklasse  15 – 24 Monate 
Honor Klasse  ab 15 Monate (der Titel Champion des FCI muss  

mit einer Fotokopie nachgewiesen werden) 
Arbeitsklasse  ab 15 Monate – Hunde mit kleinem Zertifikat (muss 

mit einer Fotokopie nachgewiesen werden) 
Offene Klasse  ab 15 Monate 
Sieger Klasse  ab 15 Monate (der Titel Champion des FCI muss  

mit einer Fotokopie nachgewiesen werden) 
Veteranen  ab 8 Jahre 

  
 

Für die Klasseneinteilung ist das Alter des Hundes am Tag der Ausstellung 
entscheidend. 
Auf der Grundlage des Gesetzes zum Schutz von Tieren vor Grausamkeit Nr. 77/2004, 
gültig ab 1. März 2004,Tiere mit kupierten Ohren sind von der Teilnahme an der 
Ausstellung  ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richter:    Richterwechsel vorbehalten 
Hauptrichter:     Václavík Miroslav (CZ) 
gelb und gestromt    Oseli Donati Ksenija (SLO)   
schwarz                            Sudeikiene Dainora (LTV) 
gefleckt  ´   Sudeikiene Dainora (LTV) 
blau            Oseli Donati Ksenija (SLO) 
 
 

BOB+BOS+BOJ+BOV  gelb x gestromt       Oseli Donati Ksenija (SLO) 
BOB+BOS+BOJ+BOV  schwarz x gefleckt  Sudeikiene Dainora (LTV) 
BOB+BOS+BOJ+BOV  blau     Oseli Donati Ksenija (SLO) 
Der typischste Doggekopf                              alle Richter                
 
Titel: 
 

Folgende Titel werden im Ring  vergeben: 
CAJC   Rüde und Hündin in der Jugendklasse mit der Note V1 
CAC    Rüde und Hündin in derZwischen, Offenen,Arbeits- und Siegerklasse 

mit der Note V1 
res. CAC   Rüde und Hündin in der Zwischen, Offenen, Arbeits- und Siegerklasse  

mit der Note V2 
 
 

Folgende Titel werden im Schlussdefilee  vergeben: 
Beste of Rasse - BOB alle mit dem Titel CAJC, CAC der Veteranensieger 
   und Honorableklass im bestimmten Farbschlag 
BOS   Beste von verkehrtem Geschlecht 
Jugendbeste - BOJ      Rüde oder  Hündin im Farbschlag mit dem Titel CAJC 
Veteranensieger - BOV Rüde oder  Hündin in Veteran Klasse mit Note V1 
 

Es besteht keinerlei Rechtsanspruch auf Titel und die Bewertung wird in die Ahnentafel  
nur mit der Zustimmung des Eigentümers verzeichnet. Die Titel werden nicht an die  
Mittgliederschaft im Tschechischen Club gebunden. 
 

Wettbewerbe: 
Der typischste Doggekopf    Rüde und Hündin Mit dem Titel BOB, BOS, BOJ, BOV 
                                                                Im allen Farbschlagen 
Der besste Veteran   Rüde oder Hündin mit Titel BOV 
Der Jugendsieger der II. Klubshow  Rüde oder Hündin mit dem Titel BOJ 
Der Sieger der II. Klubshow  Rüde oder Hündin mit dem Titel BOB 
 

Ergebnisse der Wettbewerbe werden in die Ahnentafel nicht verzeichnet. Die Teilnahme an den  
Wettbewerben ist durch die Vorführung des Tieres auf der Ausstellung bedingt 


