MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ z pověření ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE

pořádá

XVIII. BR N Ě N S K O U NÁRODNÍ VÝSTAVU
National dog show

7. 1. – 8. 1. 2023 v BRNĚ
PROGRAM:

PROGRAMME:

PŘEJÍMKA: od 7.30 ...
POSUZOVÁNÍ V KRUZÍCH: 09.00 – 14.00
JUNIOR HANDLING – předkolo1. věk. kategorie: 12.00
JUNIOR HANDLING – předkolo2. věk. kategorie: 13.00
PŘEHLÍDKY A SOUTĚŽE OD: 14.30

ADMISSION OF THE DOGS: from 07.30 …
JUDGING: 09.00 - 14.00
JUNIOR HANDLING – 1st age category, from 12.00
JUNIOR HANDLING – 2nd age category from 13.00
DEFILES, FINAL CONTESTS: FROM 14.30

Rozdělení plemen:
Sobota: skupiny: I,III,IV,VI,VII,VIII + FCI neuznaná plemena
Neděle: skupiny: II,V,IX, X

Classifications of FCI groups:
Saturday: Breed group: I,III,IV,VI,VII,VIII, + FCI non-registered breeds
Sunday: Breed group: II,V,IX, X

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná psům a fenám všech plemen
zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří
požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a je
uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát,
kopie šampionátu, doklad o platbě) pro zařazení do třídy pracovní a vítězů, budou bez urgence
zařazeni do třídy otevřené, nezaplacené přihlášky budou odmítnuty. Pořadatel výstavy
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Na výstavě nebudou posouzení psi s kupírovanýma ušima a je zakázáno je i na výstavu
vodit. 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 česání, stříhání, trimování a kartáčování. Je také zakázáno
vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto
ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.
Je-li na rozhodčího přihlášeno více než 80 psů, nemusí být po dohodě s pořadatelem psány
výstavní posudky.
Majitelé psů s uděleným titulem BOB – Vítěz plemene, jsou povinni se zúčastnit se svými psy
závěrečné přehlídky vítězů.

GENERAL PROVISIONS
The show is held under the ČMKU show regulations and is accessible to all males and females of
all breeds, registered in FCI-recognized studbooks, which reach the age required for entering the
desired class at the latest on the show day. Division into classes is governed by the FCI Show
Regulation and is shown in the Entry form. In case no copy of a certificate approving the fulfilment
of the conditions for entering working class or champion class is attached to the entry form, the
dog will be put into open class. The organizer of the show is not responsible for any damages
caused by the dog or by the exhibitor, neither for death nor for loss of the dog. Dogs with
cropped ears are not allowed into the show grounds and will not be judged. Changes in
exterior of a dog performed by means of excessive use of lacquer, powder, hair tinting a long-time
tying up of the dog on a table are forbidden on the show. The violation of these rules can lead to
disqualification of the dog.
If more than 80 dogs are entered for the judge, there is no need to write show reports after
agreement with the organizer.
Owners of the dogs awarded the title BOB (Best of Breed) are obliged to participate with their dogs
in the final winners defile.

UZÁVĚRKA:

7.12. 2022

ENTRY DEADLINES: 7. 12. 2022

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a
pokynů výstavního výboru, v areálu výstavy se chovat slušně a sportovně, k čemuž se zavazují
podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že
by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů
výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Organizátor nepřebírá
zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po poslední uzávěrce nebude
brán zřetel.
Upozorňujeme vystavovatele, že na výstavě bude prováděna namátková kontrola
identity psů. Doporučujeme vystavovatelům, aby si zkontrolovali čitelnost tetování,
nebo čipu předem. Vystavovatel je také povinen na požádání předložit průkaz původu ke
kontrole tetovacího čísla, nebo čipu.
Vystavovatelé na výstavě ČMKU jsou odpovědni za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa
situaci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo blaho, jako např. ponechat jej ve vozidle za
mimořádného vedra nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým způsobem. Porušení tohoto
nařízení bude mít za následek vyloučení z dané i následujících výstav.
Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka – Toto je povoleno
pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu,
prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a
topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být
považováno za týrání.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
- 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. Platí pro
všechny psy nacházející se ve výstavním areálu.
- 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:
Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line systému www.dogoffice.cz Každý uživatel musí
mít v systému zřízen svůj osobní účet. V části moji psi si založíte své psy a přiložíte k nim
potřebné přílohy (PP obě strany včetně strany, kde je uvedený majitel). Majitel zapsaný v PP
musí být stejný, jako je jméno uživatele účtu v dogoffice tzn. pokud je pes ve spolumajitelství,
musí na stejná jména být založen i účet v DO. Založení účtu vám bude sloužit i pro
přihlašování na další výstavy v ČR.
V průběhu přihlášení na některou z NV, nebo MVP dojde od pořadatelů ke schválení, nebo
neschválení, dokumentů u psa.
Pořadatel si vyhrazuje právo NEPŘIJMOUT nezaplacené přihlášky bez urgence. Pes může být
přihlášen pouze do jedné třídy. Vstupní listy jsou k dispozici v systému www.dogoffice.cz asi 14
dnů před výstavou.

The exhibitors are obliged to abide with the provisions of the FCI Show Regulations, of these
propositions and the instructions of Show Committee, to which they bind themselves by submitting
the entry form. They are also obliged to maintain the exhibition area clean. In case the show does
not take place for objective reasons, the fees would be used for covering the show preparation
expenses. It is forbidden to bring to the show puppies for purposes of sale. The organizer does not
accept any responsibility for miscarried applications. Documents submitted after the last entry
deadline will not be taken into consideration.
There will be made random verrifitation of the identity of your dogs. We recommend you to
revise the readability of tattos and chips at your dogs in advance. The exhibitor is also duty
to show the pedigree so that the tattoo number or chip number should be revised.
Exhibitors at the CMKU show are responsible for the welfare of dogs. It is forbidden to expose a
dog to a situation that could endanger his health or well-being, such as leaving him in a vehicle for
extraordinary heat or winter, respectively. behave in a rough way. Violations of this Regulation will
result in exclusions from the following exhibitions.
Leaving the dog in a vehicle without human supervision - This is allowed only exceptionally and for
a short time period. In this case, the dog must be provided with sufficient air, space or light, as well
as a suitable ambient temperature (eg functional air conditioning in summer and heating in winter).
Longer keeping the dog in a confined space of the vehicle can be considered as a cruelty.

VETERINARY PROVISIONS
- All the entered dogs must be clinically healthy.
- Dogs must have pet passport or veterinary certificate with valid vaccination against rabies.
- Dogs from EU and third countries must have valid EU Pet Passport and must meet the
conditions by the EU Regulation 998/2003 from 26/5/2003
- All the time during the dog show the owners must supervise / take care of the dogs so that they
do not cause any damage to other dogs or humans
INSTRUCTIONS FOR FILLING-IN ENTRY FORMS
Entry takes place via the online system www.dogoffice.cz Each user must have their personal
account set up in the system. In the section My dogs you will establish your dogs and attach to
them the necessary attachments (Pedigree of both parties, including the party where the owner is
listed). The owner registered in the pedigree must be the same as the username of the account in
dogoffice, ie. if the dog is co-owned, an account in the dogoffice must be established under the
same names. Creating an account will also serve you to register for other shows in the Czech
Republic.
During the registration for one of the NS or IDS, the organizers will approve, or not approve, the
documents for the dog.
The organizer reserves the right to cancel unpaid entries without urgency. A dog can only be
entered in one class. Entry confirmations are available in the system www.dogoffice.cz about 14
days before the exhibition.

www.cmkuvystavy.cz

PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se
složením jistiny, rovnající se dvojnásobku částky za první uzávěrku, a to pouze v průběhu
výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
TITULY , ČEKATELSTVÍ, SOUTĚŽE

COMPLAINTS:
A complaint against any decision made by the judge is not admissible. A complaint can be
submitted for formal reasons concerning violating the show regulation provisions and proposition
provisions. The complaint must be submitted in writing, against a deposit of double sum of first
entry deadlines, only in time period of the show. If the complaint is found to be unjustified, this
deposit will be handed over to the organiser of the show.
TITLES, CERTIFICATS D´APTITUDE, CONTESTS

CAJC ČR, Nejlepší mladý plemene (BOJ), CAC ČR, R.CAC ČR, CAC ČMKU, CAJC ČR, Best junior of breed (BOJ), CAC ČR, R.CAC ČR,CAC ČMKU, National
Národní vítěz, BOV, BOB, BOS JBIG, BIG, JBOD, BOD, JBIS, BIS,
winer, BOV, BOB, BOS, BOD, JBIG, BIG, JBIS, BIS
udělení titulů nelze nárokovat;
awarding of the titles cannot be claimed



pro získání titulu Šampion ČR, Český junior šampion, Šampion ČMKU, Český veterán
šampion a Grand šampión ČR platí ustanovení ČMKU.
barevné rázy jsou posuzovány podle ustanovení FCI a normativů ČMKU.




obtaining the Czech Champions, those titles are governed by ČMKU provisions
colour varieties are judged in accordance with FCI and ČMKU provisions

CONTESTS:

SOUTĚŽE:
Junior handling I. a II. kategorie, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší z vítězů tříd
čestné, Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší veterán, Junior BIG, BIG,
Juniorský vítěz dne JBOD, BOD, Juniorský vítěz výstavy (JBIS), BIS

Junior handling I. and II. category, Best puppy, Best younger, Best of honor classe, Best
Couple, Best Kennel, Best veteran, Junior BIG, BIG, Junior BOD, BOD, Junior BIS, BIS
.

VÝSTAVNÍ POPLATKY:

ENTRY FEES:

POPLATKY

uzávěrka

za psa

900,- Kč
600,- Kč
300,- Kč

Štěňata, dorost, veterání, čestná třída
Junior handling, soutěže

EPRICE

deadline

dog
baby class, puppy, veteran, hnour
Junior handling, competitions

Sleva pro česká národní plemena 100,- Kč.
Nezaplacené přihlášky nebudou přijaty!!!

45, - Euro
30, - Euro
15, - Euro

Discount for Czech national breeds 100, - CZK.
Unpaid applications will not be accepted !!!

Vystavovatel podáním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména a
případně adresy v katalogu výstavy a webových stránkách NVP Brno.
Stornovat přihlášky je možné do 1.12.2022. Při stornování přihlášky bude ze zaplacené
částky účtován manipulační poplatek rovnající se polovině zaplacené částky. Po
uvedeném datumu není storno přihlášky možné
Přeřazování ve třídách je možné pouze po domluvě s pořadatelem a bude umožněno
podle momentální vytíženosti, poplatek za přeřazení je 300,- Kč.

By signing and submitting the entry form, the exhibitor agrees to publication of his name and
address in the show catalogue and on the web page of NVP Brno.
If you cancel the entry before December 1st 2022, we will refund your entry fee with a
deduction of the handlins fee – half amount of your paid entry fees. It is not possible to
cancel the entry after the date. 1.12. 2022

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU

ENTRY FORMS SHALL BE SENT TO:

MSKS - NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ

MSKS - NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ

 +420 – 607 630 483, 602 718 411, 603 259 435
em@il: nvbrno@cmkuvystavy.cz
www.cmkuvystavy.cz

 +420–607 630 483, 602 718 411, 603 259 435
em@il: nvbrno@cmkuvystavy.cz
www.cmkuvystavy.cz
Payments to the account:

platba na konto:
FIO banka:
240 013 0516/2010
Po přihlášení přes www.dogoffice.cz, vám tento systém po zadání přihlášky
vygeneruje variabilní symbol.
Po přihlášení si dokončenou přihlášku můžete zkontrolovat v části "MOJE PŘIHLÁŠKY".
V případě, že podanou přihlášku nevidíte, přihlášení neproběhlo.
Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty a nebude na ně reagováno!

Upozornění: Vystavovatelé, jejichž psi na NV Brno získají poslední potřebné čekatelství pro
přiznání titulu Český šampion, Český Junior šampion, Český Grand šampion, Český Veterán
šampion a Šampion ČMKU mají možnost přinést potřebné doklady do výstavní kanceláře, kde
budou průběžné vystavovány diplomy v době od 10.00 do 15 hodin. K vystavení je potřeba
dodat výstavní posudky a alespoň kopii průkazu původu. U plemen podřízených zkouškám pak
kopii pracovního certifikátu. Vystavení šampionátu stojí 300 korun pro české vystavovatele a 30
euro pro zahraniční vystavovatele.

At FIO bank: IBAN: CZ4520100000002400130516
BIC kode SWIFT: FIOBCZPPXXX
Entry only on-line by www.dogoffice.cz.
After entering the application via www.dogoffice.cz, you get confirmation message to
your email, if this does not happen, the entry did NOT PASS !!!!! You can also check for
a successful entry in the MY APPLICATIONS section

If your dog will accomplish conditions for awarding Czech Champion titles (Grand, Veteran,
Champion CMKU) diploma could be issued directly on site at the show place at the day of the
show. Required documents: pedigree copy of the dog, for utiltity breeds you need a copy of
working certificate and all judges reports. For Grand Champion title you will need all judges
reports, to demonstrate that your dog was showed in champion class (winner class). Fee for the
issue is 30 EUR. Time from 10.00 to 15.00 hours.

Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí Photos and videos can be taken at the exhibition. By visiting the event, the viewer accepts that
s tím, že může být předmětem fotografování a záznamů s tím, že pokud si to nepřeje, they may be subject to photography and records., The photographer must be notified of any
objections to this.
může to explicitně oznámit fotografovi.

www.cmkuvystavy.cz

zde najdete informace o delegovaných rozhodčích
judge list

Pořadatel výstavy si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění rozhodčích nebo změnu jejich přiřazení k plemenům / kruhům dle počtu
přihlášených psů
Změna programu vyhrazena

