
 

  P R O P O Z I C E 
 

Klubová výstavu shib a shikoku 
  SHIBA KLUBU ČR, z.s.                  

 22. 4. 2023 v Mladé Boleslavi 
 

 
Datum konání: sobota 22. dubna 2023 
Místo konání: Výstaviště mezinárodních výstav INTERDOG BOHEMIA Mladá Boleslav 
Rozhodčí: pan Miroslav Václavík 
 
 
Program: 
7:30 – 9:00   přejímka 
9:00              zahájení výstavy 
9:15              posuzování 
  
 
Třídy: 
 Štěňat  4 – 6 měsíců věku 
 Dorostu 6 – 9 měsíců věku 

Mladých 9 – 18 měsíců věku 
Mezitřída 15 – 24 měsíců věku 
Otevřená od 15 měsíců 
Vítězů  psi a feny s přiznaným titulem mezinárodním, Národní vítěz nebo Klubový 

vítěz a doklad (kopie) o titulu připojit k přihlášce 
Veteránů od 8 let věku 
Čestná  od 15-ti měsíců je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním 

titulem šampiona, titulem Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, 
Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka   
a pořadí. Výborný 1 se může účastnit soutěže o Vítěze plemene 

 
Svod chovných psů je vyhrazena psům, kteří byli zařazeni mezi chovné jedince, bez ohledu na to, 
zda již byli v chovu použiti. Předvedení v této třídě je pro každého chovného psa povinné jednou        
za dva roky a je určeno pouze psům v majetku členů SIK. 
 
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být 
splněny v den podání přihlášky. Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovaní 
jedinci mohou být přihlášeni pouze do jedné ze tříd uvedených na přihlášce – ve třídě opravňující 
k zařazení do této třídy. 
 
 
Tituly:  
Nejlepší štěně pes/fena 
Nej. dorostenec pes/fena 
CAJC  – Čekatelství šampionátu krásy mladých CR se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídě 

mladých. Může být zadán psovi a feně oceněným známkou „Výborný 1“. Titul CAJC není 
nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. 

 



CAC  – Čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám ve třídě mezitřída, otevřená, 
pracovní a vítězů. Může být zadán psovi a feně oceněným známkou „Výborný 1”. Titul CAC 
není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. 

Res. CAC – Rezervní čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídách 
mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů. Může být zadán psovi a feně oceněným známkou 
„výborný 2“. Res. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových 
kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec 
oceněný známkou „Výborný 1“. Pokud na výstavě získá CAC ČR jedinec, který má                               
již potvrzený titul „Český šampión“, je přiznán CAC jedinci, který ve stejné třídě obdržel                    
Res. CAC. Potvrzení titulu si ověří majitel jedince oceněného psa Res. CAC na sekretariátu 
ČMKU. 

Klubový vítěz mladých pes/fena ⃰ – Zadává se psovi a feně, kteří byli na Klubové výstavě ve třídě 
mladých ocenění známkou V1, CAJC. 

Klubový vítěz pes/fena ⃰ – Do soutěže postupují psi a feny, kteří byli na Klubové výstavě                          
ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní nebo vítězů oceněni známkou V1, CAC, psi a feny                     
se hodnotí zvlášť. 

Klubový vítěz veteránů pes/fena ⃰ – Zadává se psovi a feně, kteří byli na Klubové výstavě ve třídě 
veteránů ocenění známkou V1. 

BOJ  – Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců 
plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. 

BOV  – Nej. veterán pes nebo fena – pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění                                 
výborný 1. 

BOB  – Vítěz plemene – Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ), nejlepší 
dospělí jedinci (Klubový vítěz) a nejlepší veterán plemene (BOV). 

BOS  – pro nej. jedince opačného pohlaví – Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena (Klubový 
vítěz mladých), nejlepší veterán pes a fena a nejlepší dospěli jedinci pes a fena (Klubový vítěz) 
opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB. 

 
⃰    Titul Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz a Klubový vítěz veteránů jsou vázány na členství 

majitele psa v SIK ČR. Členství v klubu je dáno – den termínu uzávěrky přihlášek                           
a je podmíněno zaplacením členských příspěvků pro aktuální kalendářní rok. 

Veterinární předpisy: 
 Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. 
 Psi musí být v imunitě proti vzteklině (pes v době od 30ti dnů do jednoho roku před termínem 

konání výstavy vakcinován proti vzteklině). 
 Výše uvedené veterinární podmínky musí splňovat i psi návštěvníků. 

 
Protest: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat            
lze pouze z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic). Protest musí být podán 
písemně pouze v průběhu výstavy současně se složením jistiny ve výši 600,- Kč. Nebude-li protest 
uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 
 
Všeobecná ustanovení: 
Výstava se koná podle Výstavního řádu FCI, ČMKU a těchto propozic. Výstava je přístupná psům               
a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI. Importovaní psi musí být zapsáni                       
v plemenných knihách ČMKU. Vystavovatel odpovídá za všechny škody psem způsobené. Pořadatel 
nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené ani za škody, které vzniknou onemocněním, 
úhynem nebo ztrátou psa. V průběhu výstavy se bude provádět namátková kontrola identity psů a fen. 
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Vystavovatel (majitel) souhlasí        
se zveřejněním své adresy v katalogu. V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou 
výstavní poplatky použity na uhrazeni nákladů spojených s přípravou výstavy. Výstavní výbor 
ubytování nezajišťuje.  



Výstavní poplatky: 
Výstavní poplatky:  štěňata a veteráni  zdarma   nečlen SIK:  200 Kč     
       dorost                   150 Kč     300 Kč 
        mladí a dospělí  500 Kč     750 Kč 
       třída čestná   250 Kč     350 Kč                                           
       svod chovných psů    50 Kč          pouze pro členy SIK                 
   
Výstavní poplatek musí být zaplacen na bankovní účet: 171869720/0300 ČSOB Praha,                                

IBAN: CZ33 0300 000000 0171869720, SWIFT/BIC: CEKOCZPP před podáním přihlášky. 
Uhrazení poplatku platí i pro zahraniční vystavovatele. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte 
jméno vystavovaného psa.  
 

PŘIHLÁŠENÍ NA VÝSTAVU PROVÁDĚJTE on-line přes systém DOG OFFICE 
na adrese: www.dogoffice.cz, přihlášku na výstavu lze zaslat i e-mailem na adresu: 
shiba.klub.KV@seznam.cz 
 
On-line přihlášku najdete ke stažení na stránkách: https://www.shiba-klub.cz/. 
 
Ke každé přihlášce je nutné přiložit kopii celého průkazu původu. Platí                            
pro všechny jedince přihlášené na výstavu. Bez kopie průkazu původu nebude 
přihláška přijata. 
 
K přihlášce přikládejte čitelnou kopii průkazu původu psa (obě strany) a kopii dokladu o zaplacení 
výstavního poplatku. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno cca 5dnů před výstavou vstupním 
listem. Pokud toto neobdržíte, kontaktujte, prosím, výstavní výbor. Bez vstupního listu nebudete                      
na výstavu přijati. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky, pokud neodpovídá výstavním 
předpisům a podmínkám. Pokud přihláška nebude obsahovat všechny požadované údaje                               
(kopie dokumentů opravňujících k zařazení do třídy čestné a vítězů), nebo údaje nebudou odpovídat 
zařazení do příslušné třídy, bude pes (fena) zařazen(a) do odpovídající třídy. 
 

Uzávěrka: 19.03.2023   Po tomto termínu nebude přihláška přijata!!!! 

 
 
Doklady k účasti na výstavě: 

- Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že průkaz bude vydán 
- Platný očkovací průkaz nebo platným pasem pro malá zvířata 

 
 
Inzerce v katalogu: 
1 A5 strana – 250,-- Kč. ½ A5 strana 125,-- Kč.   
 
 
 
Ředitelka výstavy   Zdenka Entlerová  
Organizační zabezpečení  Ing. Alena Záhorová 
Ekonom    Monika Hlavničková 
Výstavní kancelář  Ing. Alena Záhorová 
Členové   Mgr. Radka Hořínková, Eva Hrabcová, JUDr. Věra Skoumalová 
 

Na vaši účast se těší vedení SHIBA KLUBU ČR, z.s.. 
 

Vedení klubu děkuje sponzorům 


