
  
  

KLUBOVOU VÝSTAVU YORKSHIRE TERRIERŮ   

A BOSTON TERRIERŮ  
  

v neděli 17. září 2022 v kryté hale výstavního 

areálu na Krásné louce v Mladé Boleslavi 
  

Uzávěrka přihlášek:  1) 15. srpna 2022     2) 25. srpna 2022  
  

Přihlášky na výstavu  

zasílejte elektronicky prostřednictvím programu Dogoffice,  

    Přihlášky do soutěží  

na adresu: e-mailem:vystavy@yorkshire-club.cz  

nebo poštou: Kolářová Karla, Dobrná 94, 407 41 

  

Přihlášky zaslané po uzávěrce, nedostatečně vyplněné nebo bez potvrzení o zaplacení 

nebudou přijaty. Přihlášky budou potvrzovány. Pro rozlišení plateb při první a druhé 

uzávěrce rozhoduje datum odeslání platby.  

  

Výstavní řád:  
Výstava je přístupna psům a fenám uvedených plemen zapsaných v plemenných knihách 

uznaných FCI. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Z výstavy 

se vylučují jedinci ve vlastnictví osob, jímž bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, feny 

háravé, feny ve vysokém stupni březosti a kojící feny a agresivní jedinci. Pes/fena musí být 

opatřen(a) vodítkem. Za škody způsobené psem/fenou ručí jejich majitel. Pořadatel 

nezodpovídá za zranění, ztrátu či úhyn psa/feny. Psi/feny, kterým nelze prohlédnout zuby, 

nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen poplatek. Změny exteriéru psa/feny prováděné 

lakováním, pudrováním, tónováním srsti jsou zakázány. Podpisem přihlášky se majitel 

psa/feny zavazuje dodržovat výstavní řád ČMKU a bere na vědomí, že při jeho hrubém 

porušení může být bez navrácení poplatku z výstavy vyloučen. V případě, že by se výstava 

nekonala z objektivních příčin nebo že by se majitel psa/feny chtěl odhlásit z výstavy 

po uplynutí termínu k podání přihlášky, budou poplatky použity k uhrazení nákladů 

spojených s výstavou, a proto se nevracejí. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže 

být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. Prodej štěňat na výstavě je zakázán. 

Vystavovatel souhlasí s uveřejněním své adresy ve výstavním katalogu a s uveřejněním 

fotografií z výstavy na klubovém webu.   
  

Doklady pro účast na výstavě:  
1. Průkaz původu psa/feny; 

2. Očkovací průkaz psa/feny; 

3. Vstupní list. 

4. Dle aktuálních hygienických opatření 



Protest:  
Protest proti rozhodnutí posuzovatele je nepřípustný. Protest lze podat z formálních důvodů, 

a to písemně, po dobu posuzování v kruhu, současně se složením jistiny 1 000,- Kč. 

Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.  

 

Veterinární předpisy:  
1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.  

2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písmene f veterinárního 

zákona.  

3. Psi musejí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro 

malá zvířata.   

  

Výstavní poplatky:  
Uzávěrka přihlášek  1. uzávěrka 15. 8. 2022  2. uzávěrka 25. 8. 2022  

za prvního psa/fenu  500,- Kč / 24 €  600,- Kč / 28 €  

za dalšího psa/fenu  400,- Kč / 20 €  500,- Kč / 24 €  

baby/dorost/veteráni/mimo konkurenci  150,- /250,- /200,- /100,-  200,-/300,- /250,- /150,-  

  10 / 14 / 12 / 8  €  12 / 16 / 14 / 10€  

nejkrásnější pár a chovatelská skupina  150,- Kč / 10 €  200,- Kč / 12 €  

dítě a pes  150,- / 10 €  200,- / 12 €  

  

Ve výstavním poplatku je zahrnut vstup pro jednu osobu a u prvního psa výstavní katalog, 

který obdrží jeho majitel při přejímce.  

  

Výstavní poplatek zaplaťte na účet klubu: 1451708504/0600  
Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ76 0600 0000 0014 5170 8504, BIC (SWIFT): AGBACZPP 

Přihlášky bez potvrzení o zaplacení výstavního poplatku nebudou přijaty.  

  

Rozdělení do tříd:  
Třída baby     4 –  6 měsíců  Třída otevřená   od 15 měsíců.  

Třída dorostu    6 –  9 měsíců.   Třída vítězů   od 15 měsíců  

Třída mladých  9 – 18 měsíců.   Třída mimo konkurenci – bez omezení  

Mezitřída  15 – 24 měsíců.   

  

Třída veteránů od 8 let (ve standardní úpravě)  

Třída vítězů je přístupná psům/fenám s uznaným mezinárodním či národním titulem 

šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. 

Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých. S přihláškou je nutné zaslat kopii 

dosažených titulů.  

Třída mimo konkurenci – v této třídě je možné předvést veřejnosti psy, kteří již nechodí na 

výstavy a příp. nemají výstavní úpravu srsti. Psi i feny se předvádějí bez nároku na klasifikaci 

a pořadí.   

Věk pro zařazení do jakékoliv třídy musí pes splňovat v den konání výstavy. Výstavní 

výbor si vyhrazuje právo přeřadit jedince do jiné třídy v případě, že nesplňuje 

podmínky pro zařazení do příslušné třídy, do které ho majitel přihlásil.  

  



Program výstavy:         Posuzovatelé:  
8,00 – 9,30 hod  přejímka psů    

9,45 hod  zahájení výstavy, předání pohárů  Yorkshire terrier:   

  Klubovým šampionům  Sonia Pagani (IT) 

10,00 – 13,00 hod posuzování v kruzích    

13,15 hod  přehlídka a předání cen vítězům  Boston terrier:   

    Paolo Lovaglio (IT) 

Tituly:  
Nejkrásnější štěně, pes i fena  Nejkrásnější veterán – pes i fena, BOV  

Nejkrásnější dorost, pes i fena  Klubový vítěz – pes i fena – pouze pro   

Vítěz třídy mladých, CAJC – pes i fena, BOJ  členy pořádajícího klubu   

Vítěz mezitřídy, CAC, res. CAC – pes i fena  BOB pes nebo fena, BOS  

Vítěz třídy otevřené, CAC, res. CAC – pes i fena  Nejkrásnější pár psů  

Vítěz třídy vítězů, CAC, res. CAC – pes i fena  Nejlepší chovatelská skupina  

 

Přihlašuji se do soutěží:  
  

Nejlepší pár:  
  

Plemeno: ……………………………………………………………………………………  

  

Pes: …………………………………………………………………………………………….  

  

Fena: …………………………………………………………………………………….…….  

  

Účastní se pes a fena téhož plemene, kteří byli na výstavě posouzeni. Musí být v majetku 

jednoho majitele nebo spolumajitele. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem 

v průkazu původu.    

  

Nejlepší chovatelská skupina:  
  

Chovatelská stanice:  ........................................................................................................................  

  

 Jméno psa – feny:     Majitel:  

  

1.  ...................................................................................................................  

2.  ...................................................................................................................  

3.  .................................................................................................................. . 

4.  ...................................................................................................................  

Chovatelská skupina: nejméně tři jedinci téhož plemene, kteří byli na výstavě posouzeni. 

Jedinci nemusí být ve vlastnictví chovatele, musí však pocházet z jedné chovatelské stanice 

a nejméně od dvou různých matek nebo otců.  



  

Soutěže Dítě a pes a Mladý vystavovatel:  
  

Jméno dítěte: ……………………………………………………    

  

Datum narození ………………………..…. Kategorie: ………………  

  

Jméno dítěte: …………………....................................................  

  

Datum narození: …………………………. Kategorie: ………………  

  

Dítě ve věku 3-9 let (kat. I.) a mladý vystavovatel ve věku 9 – 17 let (kat. II.) soutěží se psem 

plemene yorkshire nebo boston teriér. Pes musí být zapsán v plemenné knize a nemusí být 

na výstavě posouzen. Hodnotí se předvedení psa a ne jeho kvalita. Níže uvedený věk 

vystavovatele musí být dosažen den před výstavou.   

  

Oběd  
  

Výstavní výbor zajistí pro vystavovatele oběd na výstavišti. Protože potřebuje vědět 

přesný počet zájemců, bude na tyto obědy vybírána záloha 150 Kč za jeden oběd. Tuto 

částku poukazujte společně s výstavním poplatkem. Případný zbytek ceny (dle 

kalkulace dodavatele) bude vybírán při předávání stravenek.   

  
Tento tiskopis zasílejte na adresu: e-mailem: vystavy@yorkshire-club.cz nebo poštou: 

Kolářová Karla, Dobrná 94, 407 41  


