
NOVOFUNDLAND KLUB ČESKÁ REPUBLIKA 
se sídlem v Praze, Střešovická 35, 162 00 Praha 6 

pořádá 
 

   dne 5. 9. 2015 Klubovou výstavu CAC s KV Praha – Džbán 
           dne 6. 9. 2015 Klubovou výstavu CAC bez KV Praha – Džbán 

 
Rozhodčí:   Bernard Metraux (CH) a Maria Amélia Taborda (P) 

Hlavní rozhodčí: Vladimíra Tichá 
Ředitel výstavy:    ing. Jan Ludvík 
Sekretář výstavy: Ing. Ivan Freiburg 

Program: 8:00 – 9:00 přejímka psů 
9:30 začátek posuzování v kruzích a závěrečná přehlídka 

Tituly a čekatelství:
Nejlepší štěně soutěží pes a fena oceněni ve třídě štěňat známkou VN1 
Nejlepší dorost soutěží pes a fena oceněni ve třídě dorostu známkou VN1 

CAJC může být zadán psům a fenám oceněným ve třídě mladých 
známkou výborný 1 

Nejlepší mladý jedinec BOJ soutěží pes a fena s titulem CAJC 

CAC může být zadán psům a fenám oceněným v mezitřídě, třídě 
otevřené, pracovní a vítězů známkou výborný 1 

Res. CAC může být zadán psům a fenám oceněným v mezitřídě, třídě 
otevřené, pracovní a vítězů známkou výborný 2 

Klubový vítěz/ Nejlepší pes/fena soutěží psi a feny oceněni známkou výborný 1 CAC: KV 
bude zadáván dne 5. 9. 2015 / dne 6.9.2015 Nejlepší pes/fena 

Klubový juniorský vítěz Soutěží psi a feny oceněni známkou výborný 1 CAJC, bude 
zadáván dne 5.9.2015 

Nejlepší veterán BOV soutěží pes a fena oceněni ve třídě veteránů známkou výborný 1

Vítěz plemene BOB 5. 9. 2015 soutěží Klubový vítěz pes/fena, BOJ a BOV 
6. 9. 2015 soutěží Nejlepší pes, Nejlepší fena, BOJ, BOV  

Vítěz plemene opačného pohlaví BOS 
do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší 
veterán pes a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena 
opačného pohlaví než je jedinec, který získal BOB 

Vítěz Prahy Soutěží BOB, BOS z obou dvou dnů, zadává se 6.9.2015 
Udělení titulu není nárokové a uděluje se při mimořádných kvalitách psa nebo feny, bez ohledu na počet soutěžících. 

 
 
 
 
 
 

Uzávěrka přihlášek a výstavní poplatky:
I. uzávěrka 12. 8. 2015 II. uzávěrka 22. 8. 2015 Člen = člen NFK ČR, KNFP a ČMKU 

Částky jsou v korunách (Kč), pokud není uvedeno jinak. 1 den 2 dny 1 den 2 dny 
 člen/nečlen člen/nečlen člen/nečlen člen/nečlen 
Za prvního psa včetně katalogu                    450 / 650 800 / 1200 550 / 750 1000 / 1400
Za dalšího psa  350 / 550 600 / 1000 450 / 650 800 / 1200
Za třídy štěňat, dorostu, veteránů 200 / 400 350 / 700 300 / 500 500 / 900
Soutěže: Nejkrásnější pár psů, Nejlepší chovatelská 
skupina 

200 / 300 300 / 500 250 / 350 400 / 600

Inzerce v katalogu 1 strana A5 – 400 Kč; ½ strany A5 – 200 Kč 
Předloha musí být zaslána do uzávěrky II. termínu. 

Soutěž: Dítě a pes bez poplatku 
 

First dog including catalogue 24 Euro 45 Euro 28 Euro 54 Euro
Another dog 20 Euro 37 Euro 24 Euro 46 Euro
Baby, Puppy and Veteran classes 16 Euro 29 Euro 20 Euro 36 Euro
Competitions: Brace competition, Breeder’s Group 12 Euro 20 Euro 14 Euro 24 Euro

 

Úhrada výstavního poplatku: 
číslo účtu v CZK: 2200282523/2010 
VS: číslo zápisu psa v plemenné knize 
číslo účtu v EUR: 2900282524/2010 

Příjem přihlášek: 
online – prostřednictvím www.dogoffice.cz (automatické potvrzení) 
online – emailem na dzban2014@trspce.cz
písemně – I. Freiburg, Němčice 129, 533 52 Němčice;  

http://www.dogoffice.cz/
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Bez kopie dokladu o zaplacení a kopie PP nebude přihláška přijata! 
Doklady k účasti na výstavě: 

1. Originál průkazu původu psa/feny, výstavní a výkonnostní knížka psa/feny. 
2. 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 998/2003, ze dne 26.5.2003. Pes musí mít platné očkování proti vzteklině, parvoviróze a psince, ne kratší 21dnů 
a ne starší 1 roku, pokud není uvedeno jinak. 

3. Psi nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu, ale pes musí být klinicky zdravý. 
4. Pro zařazení do třídy vítězů je nutno doložit fotokopii o získaném titulu, pro zařazení do třídy pracovní je 

potřeba fotokopie malého certifikátu o vykonané příslušné zkoušce. 
 
     Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu NFK ČR, ČMKU a FCI. 

 
Všeobecná ustanovení: 

• Výstava je přístupná psům a fenám NF plemene, zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den 
výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. 

• Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách (v opačném případě se jedná o cizího psa, pro 
kterého platí výstavní poplatek jako pro nečlena klubu). 

• Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. 
• Volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez 

dozoru. 
• Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastnit se výstav, vylučují se 

háravé feny, feny ve druhé polovině březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem 
k odstranění vady exteriéru. 

• Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním na výstavě a 
dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány. 

• Není dovoleno upravovat psy v blízkosti kruhů. 
• V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů spojených 

s výstavou. 
• Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku. 
• Je zakázán prodej štěňat na výstavě. 
• Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu. 
• Vystavovatel je povinen se řídit pokyny pořadatele. 
• Pořadatel výstavy může bez udání důvodu odmítnout přihlášku na výstavu. 
• Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární kontrolou, se nesmí akce zúčastnit. 
 

Vystavující odesláním přihlášky k výstavě stvrzuje, že se seznámil s Řádem na ochranu zvířat  
č. 246/1992 Sb. Ke stažení je k dispozici na www.nfk.cz v sekci Download. 

 
Výstavní třídy: 
třída štěňat 4-6 měsíců třída pracovní od 15 měsíců s příslušnou známkou z výkonu, např. ZM 

třída dorostu 6-9 měsíců třída vítězů 
od 15 měsíců s těmito tituly: Interchampion, Champion 
členských zemí FCI, Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz 
speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz 

třída mladých 9-18 měsíců třída čestná 

od 15 měsíců s uznaným titulem Mezinárodní či Národní 
šampion, Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální 
výstavy; , Evropský vítěz, Světový vítěz ,nezadává se 
titul, pouze známka a pořadí 

mezitřída 15-24 měsíců třída veteránů od 8 roků 

třída otevřená od 15 měsíců třída mimo 
konkurenci nad 15 měsíců, bez nároku na známku a pořadí 

 
Protest: 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest lze podat pouze z formálních důvodů, pro porušení 
výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, v průběhu posuzování a s jistinou  900 Kč. 

Soutěže: 
Nejlepší pár psů: pes a fena v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzení 

IBAN CZ2220100000002900282524                  GSM: 603 526 934 
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Nejlepší chovatelská skupina: minimálně 3 maximálně 5  psů/fen z jedné chovatelské stanice z různých spojení, kteří byli 
na výstavě 
posouzeni 
UVÍTÁME DOBROVOLNÍKY, KTEŘÍ JSOU OCHOTNI POMOCI S PŘÍPRAVOU A HLADKÝM PRŮBĚHEM VÝSTAVY! 


