Českomoravská kynologická unie
American Cocker Club, z.s.

ADVENTNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA
AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ
(přesun z roku 2020)
sobota 27. listopadu 2021
Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic
Program:
9.00 – 9.30
10.00 – 14.00
14.30 – 16.00

Přejímka psů
Posuzování v kruhu
Závěrečné soutěže

Uzávěrka přihlášek: 3.11.2021
Přihlášky a informace:
Alena Straková
Zábělská 64, 312 00 Plzeň
mobil: +420 604 153 187
e-mail: ali.j@seznam.cz
www.amkokr.cz
www.dogoffice.cz

ROZHODČÍ – pan Pavel Šulcek
TŘÍDY
Třída štěňat – 4-6 měs.
Třída dorostu – 6-9 měs.
Třída mladých – 9-18 měs.
Mezitřída – 15-24 měs.
Třída otevřená – od 15 měs.
Třída vítězů – od 15 měsíců pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem
šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský
vítěz, Světový vítěz
Třída veteránů – od 8 let
Třída čestná - od 15 měsíců pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem
šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský
vítěz, Světový vítěz bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 nemá
nárok získat CAC a Best Of Variety. Nejlepší jedinec třídy čestné nastupuje do soutěže
BOB, nejlepší jedinec opačného pohlaví případně do soutěže BOS.
TITULY
CAJC, CAC ČR, res. CAC ČR, Best Of Variety, Klubový vítěz 2020, Klubová
vítězka 2020, Klubový vítěz mladých 2020, Klubová vítězka mladých 2020, BOJ,
Nejlepší veterán, Nejlepší veteránka, BOV, BOB, BOS
SOUTĚŽE
Nejlepší štěně – pes, fena a jedinec – nastupují psi a feny se známkou VN1
Nejlepší dorost - pes, fena a jedinec - nastupují psi a feny se známkou VN1
Nejlepší jedinec čestné třídy - pes, fena a jedinec - nastupují psi a feny se známkou
V1, nejlepší jedinec třídy čestné nastupuje do soutěže o BOB/ BOS
Nejlepší pár psů – pro fenu a psa v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů
Nejlepší chovatelská skupina – nejméně pro 3 nejvíce pro 5 jedinců, kteří byli na
výstavě posouzeni, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců
nebo matek.
Soutěž ostříhaných – pro jedince v jakémkoli nevýstavním střihu bez omezení délky
srsti, hodnotí se anatomické kvality psa. Posuzují se psi a feny zvlášť bez rozlišení
barevných rázů. Zadává se pořadí bez známky.
Mladý vystavovatel (Junior Handling) – věkové skupiny: I. 9-13 let, II. 14-17 let,
platí dosažení data narození přihlášených 1 den před výstavou. Soutěží se se psem,
který nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa, není důležitá jeho
kvalita.
Dítě a pes – pro děti ve věku od 3 do 9 let.

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ A VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Vstupní list, průkaz původu psa a očkovací průkaz s potvrzením o platném očkování
proti vzteklině.
POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášky se přijímají přednostně prostřednictvím www.dogoffice.cz
V případě odesílání přihlášky mailem nebo poštou musí být přihláška vyplněna čitelně
a doplněna o fotokopii obou stran průkazu původu. Každý pes má svou přihlášku.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno
majitele je shodné s první přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např.
doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu.
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Podmínkou pro
zařazení psů do třídy vítězů a čestné je splnění podmínek ke dni podání přihlášky.
Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie šampionátu, bude zařazen do třídy
otevřené.
Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné.
Přijetí psa na výstavu je potvrzeno mailem ze systému DogOffice. Přijetím přihlášky
podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic. Vystavovatel
souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstava je přístupná psům a fenám plemene americký kokršpaněl (standard FCI
č.167), kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. 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 v druhé polovině březosti, kojící
feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v
exteriéru psa. Barevné rázy se posuzují dle ustanovení FCI.
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. Vodění štěňat
za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno.
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 2.000,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest
uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

VÝSTAVNÍ POPLATKY

První pes
Další pes
Třída čestná
Třída veteránů, štěňat a
dorostu, soutěže

Základní cena

Cena po slevě pro psy
v majetku členů ACC

1 000 Kč
800 Kč
300 Kč
200 Kč

700 Kč
500 Kč
300 Kč
200 Kč

Bankovní spojení: č.ú.: 132158379/0300
Variabilní symbol: 20214
Do poznámky uveďte jméno majitele psa.
Přihlášky posílejte prostřednictvím aplikace www.dogoffice.cz ,
případně zašlete na adresu:
Alena Straková, Zábělská 64, 312 00 Plzeň
nebo e-mailem na ali.j@seznam.cz
Bližší informace k organizaci výstavy obdržíte e-mailem nejpozději 5
dnů před výstavou. Aktuální dění je možné sledovat na FB v události
„Adventní klubová výstava amerických kokrů Kojice“.

Barevná inzerce v katalogu – chovatelská i podnikatelská:
1 strana 400,½ strany 200,Zpracovaný inzerát je třeba odevzdat do data uzávěrky.

