
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 
 
Při přejímce psa bude vyžádáno platné veterinární osvědčení z místa původu psa v němž se 
potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince a infekční hepatitidě v době ne kratší 30 
dnů a ne starší 1 rok. Musí být dodržována ustanovení zák. ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu 
zvířat proti týrání ve znění platných předpisů v celém rozsahu. 
 
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 1000,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude -li protest uznán, jistina propadá 
ve prospěch pořadatele výstavy ( tj. do 14 hod.) 
 
PODMÍNKY A BODOVÁNÍ  SOUT ĚŽE  KOMBI  VÍTĚZ  DOBRMAN  SHOW  2009 
 
Vstupním listem je výstavní posudek, na který rozhodčí poznamená počet získaných bodů 
v obraně. Výsledek se skládá ze součtu bodů získaných podle posouzení na výstavě a bodů 
získaných v obraně. Pes a fena, kteří takto získají nejvyšší počet bodů budou držiteli čestného 
titulu Kombi vítěz Dobrman show 2009.  
 

Bodové hodnocení výstavní části 
 

Výborný 1. 42 bodů 
Výborný 2. 40 bodů 
Výborný 3. 38 bodů 
Výborný 4. 36 bodů 
Výborný 34 bodů 
Velmi dobrý 25 bodů 
CAC/ CAJC + 4 body 
Res. CAC + 3 body 
BOB – vítěz Dobrman show 2009 + 4 body 
Maximálně 50 bodů 
 

Bodové hodnocení obrany 
 
1.Zadržení s protiútokem a záv ěrečným  st řežením (20 + 5 bod ů) 
( Zvukové povely   „ K noze“  „ Drž“  „ Pusť  “ ) 
Pomocník běží přímým směrem pryč od psa. Psovod psa přidržuje za obojek.Když se vzdálí asi 
80 kroků, na pokyn rozhodčího psovod vyzve pomocníka k zastavení a vyšle psa.Sám zůstane 
stát na místě. Ve vzdálenosti asi 60 kroků od psa se pomocník na pokyn rozhodčího otočí 
k protiútoku. Pes jej zadrží. Po zákusu musí pomocník po krátkém boji se psem,bez úderů, na 
pokyn rozhodčího, útok přerušit. Pes jej musí ihned sám nebo na jediný povel pustit a dále jej 
střežit. 
 
2.Obrana p ři přepadu ( 15 + 10 bod ů)  
( Zvukové povely  „ Pusť “   „  K noze “ ) 
Po zřetelném časovém odstupu dostává pomocník od rozhodčího pokyn k útoku na psa. Pes 
musí ihned a bez povelu psovoda jeho útok zmařit. Po zákusu a krátkém boji při kterém pes 
dostává 2 údery měkkým obuškem.Na pokyn rozhodčího pomocník útok přeruší. Pes jej musí 
sám nebo na jediný povel pustit a střežit  až do příchodu psovoda.Psovod upne psa na vodítko 
a opustí cvičební plochu.________________________________________________________ 
Maximálně 50 bodů 
 

 
 

Českomoravská kynologická unie 
Moravskoslezský dobrman klub a  Dobrman klub ČR 

ve spolupráci se ZKO BEDEA Kroměříž 
 

VÁS  ZVOU  NA  
 

DOBRMAN SHOW 2009 
 

 speciální výstavu dobrmanů obou klubů ČR 
(NEKUPÍROVANÝCH) 

 
Se zadáváním čekatelství: 

 CAJC, CAC ČR, Res. CAC ČR 
a titulů: 

Vítěz speciální výstavy baby, Vít ěz speciální výstavy dorostu, 
Vítěz speciální výstavy mladých, Vít ěz speciální výstavy fena,  
Vítěz speciální výstavy pes, Nejlepší veterán, Nejlepší  pár ps ů,  

Kombi vít ěz Dobrman  show  2009 (pes a fena) 
Nejlepší obraná ř Dobrman show 2009, Nejlepší chovatelská skupina,  

BOB - Vítěz speciální výstavy Dobrman show  2009 
  

 
 
Datum:  20. června 2009  
 
 
Místo:  Kynologický areál Hv ězda, Krom ěříž - Kotojedy  
   
Rozhod čí pro exteriér:  Jozef Klíma  ( SK ) 
 
Rozhod čí pro výkon :   Jozef Klíma  ( SK )  
 
Figurant :                 Vít Glisník  
 
 
Program:  07.00 – 09.00  přejímka  psů  

 09.30 – 13.00  posuzování psů 
 13.00 – 15.00  soutěže 
 15.00   vyhlášení a dekorování vítězů 

 
Uzávěrka p řihlášek:   I. 20. května 2009 
                                                 II.        3. června 2009 
 
Přihlášky spolu s kopií dokladu ZKO BEDEA Kroměříž  
o zaplacení výstavního poplatku Vejvanovského 466 
zasílejte doporu čeně na adresu:   767 01 Kroměříž 
 
Informace :      bedea@bedea.cz          Tel.  777 608 910 , 608  529 933 
 



 

 
SOUTĚŽE: 
 
Nejlepší pár ps ů - pro psa a fenu stejného majitele, kteří byli na výstavě předvedeni 
  
 
Nejlepší chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince po dvou matkách nebo otcích z jedné 
chovatelské stanice, kteří byli na výstavě posouzeni (nemusí být v majetku chovatele). 
 
 
Kombi vít ěz Dobrman show 2009 ( pes a fena )  - uděluje se nejkvalitnějším jedincům obou 
pohlaví, kteří v součtu bodů z výstavní části a obrany získají nejvíc  bodů ( viz níže). 
Podmínkou je pouze udělení známky výborný nebo velmi dobrý na této výstavě a věk 
minimálně 16 měsíců. Posouzení obran proběhne po ukončení výstavy. 
 
 
Nejlepší obraná ř Dobrman show 2009  - bude udělen psovi nebo feně, který získá  
nejvyšší počet bodů v obraně. 
 

   

CENY: 
 
Každý posouzený jedinec obdrží posudkový list, diplom, oceňovací stužku a kokardu.  
Vítězové titulů a soutěží obdrží poháry a věcné ceny. Udílení titul ů není nárokové!          
 
 
TŘÍDY : 
 
Rozhodující je v ěk 1 den p řed konáním výstavy! 
 
Baby        pro psy a feny ve věku 3 - 6 měsíců 
 
Dorostu   pro psy a feny ve věku 6 - 9 měsíců 
 
Mladých         pro psy a feny ve věku 9 - 18 měsíců 
 
Mezitřída    pro psy a feny ve věku 15 – 24 měsíců  
 
Otevřená    pro psy a feny ve věku 15 a více měsíců 
 
Pracovní     pro psy a feny ve věku 15 a více měsíců se složenou zkouškou z výkonu 
 
Vítězů    pro psy a feny ve věku 15 a více měsíců s titulem Interšampion, Šampion, 

Národní nebo  Klubový vítěz. 
 
Veteránů   pro psy a feny ve věku 8 a více let 
 
Čestná           pro psy a feny s titulem Šampion, Interšampion, Klubový vítěz,atd. 
  
 
Ke každé p řihlášce p řipojte kopii PP – platí pro všechny psy p řihlášené na výstavu  a 
certifikát  o zkouškách nebo kopii šampionátu p ři zařazování psa do t ř. pracovní , vít ězů 
nebo čestné. 
 

 

 
VÝSTAVNÍ POPLATKY:   I. Uzávěrka  II. Uzávěrka  
 
za prvního psa včetně katalogu 550,- Kč   650,- Kč   
 
za dalšího psa (bez katalogu)  350,- Kč   450,- Kč   
 
třída dorostu, veteránů, čestná 200,- Kč   200,- Kč   
 
soutěže    100,- Kč   200,- Kč  
 
  
pronájem prodejní plochy  500,- Kč / stánek 
 
inzerce v katalogu - černobílá  300,- Kč - 1/2 A5      
    500,- Kč - 1/1 A5 
 
Inzeráty zasílejte na disketě, CD nebo mailem zpracované do formátu A5. 
 
Poplatky zasílejte složenkou typu „C“ na adresu :   ZKO BEDEA Krom ěříž 
       Vejvanovského 466 
       767 01 Krom ěříž 
 
 
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka    na obálce 
se zaslanou přihláškou.  
Bez přilepeného dokladu o zaplacení na p řihlášce NEBUDE P ŘIHLÁŠKA P ŘIJATA!!! 
Zahraniční vystavovatelé mohou platit hotově v den výstavy (nutné písemné prohlášení 
s podpisem ). 
 
 
DOKLADY K Ú ČASTI NA VÝSTAVĚ: 
 
Průkaz původu psa plemenné knihy uznávané FCI, nebo potvrzen í, že bude pr ůkaz 
vydán. Importovaní jedinci musí být zapsaní do PK ČMKU.   
Vstupní list ( bude odeslán nejpozd ěji 7 dní p řed výstavou) 
Veterinární osv ědčení a očkovací pr ůkaz. 
 
 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
 
Nečitelné a neúplné p řihlášky  bez pat řičných doklad ů nebudou p řijaty!  
 
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. 
Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. 
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci 
s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa.  
Majitelé psů jsou povinni udržovat čistotu a je zakázáno poškozovat areál. 
 V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení 
nákladů spojených s přípravou výstavy. 
 



 

PŘIHLÁŠKA°°°°°°MELDESCHEIN°°°°°°ENTRY FORM  
  

Betreffendes einkreisen!  Bitte deutlich schreiben!  
 

 � Pes / Male / Rüde 
 
 � Fena / Female / Hündin 
 
Barva / Colour / Farbe   
      
 � Černá / Black / Schwarz     �  Hnědá / Brown / Braun  
  
 

Třída / Class / Klasse: 
 
Baby  Dorostu   Mladých  Mezitřída   Otevřená   Pracovní     Vítězů     Veteránů    Čestná 
Baby   Junior   Youth       Intermed. Open         Working  Winners Veterans    Honour 
Baby  Jüngsten  Jugend    Zwischen  Offene  Gebrauch. Sieger   Veteran Ehren 
   
     
    

Jméno psa a ch. st. 
Dog´s 
name............................................................................................................................................... 
Name des Hundes 
 
Zkratka PK  a číslo zápisu Datum nar. 
PB, No ....................................................................….....................   Date of birth ......…….......... 
Zuchtbuch-Nr.  Wurftag 
 
Tituly / Title / Titel: .............................…………….......................................................................... 
 
Zkoušky / Examination / Leistungsergebnisse: ............................................................................. 
 
Otec / Sire /Vater :…………............................................................................................................ 
 
Matka / Dam / Mutter: …................................................................................................................. 
 
Chovatel / Breeder / Züchter:……................................................................................................... 
 
Majitel / Owner  / Eigentümer:………….......................................................................................... 
 
Ulice / Street / Strasse : ....................................................…………..Číslo / No / Nr...................... 
 
Místo / Place of residence / Wohnort :……..................................................................................... 
 
Země / Country / Land: .................................................................... PSČ / PC / PLZ:…................ 
 
E-mail: ............................................................................................................................................ 
 
SOUTĚŽE  /  COMPETITIONS  /  WETTBEVERBE 
 
Nejlepší pár / Best Couple / Beste Hundepaar 
 
Pes / Male / Rüde:  ……................................................................................................................. 
 
Fena / Female / Hündin:…….......................................................................................................... 

 

Nejlepší chovatelská stanice / Best Breeder’s Group  / Beste Zuchtgruppe 
 
Chovatelská stanice / Kennels / Zwinger:……............................................................................... 
 
 
Nejlepší obraná ř / The Best Defence / Bester Schutzhund: ..................................................... 
       
 

 

 

      

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:  
I remit this show´ s fee according to propositions:  
Laut den Bestimmungen überweise ich ihnen   
gleichzeiting die vorwchreiben Ausstellungsgebühren:  
 
 
Za prvního psa  
For the first dog .................................................................... 
Für den ersten Hund 
 
za 2. a dalšího psa 
For the 2. nd and following dog .................…....................... 
jeden weiteren Hund 
 
Soutěže 
Competitions ........................................................................ 
Wettwerbe 
 
Inzerce 
Advertising in catalogue ......................................….............. 
Werbung 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsou mi známy ustanovení propozic a že se jim podřizuji. 
I declare, that I know and submit to propositions. 
Ich erkläre hiemit, dass mir die Bedingungen d. Propositionen bekannt sind und dass mich 
denselben unterziche. 
 
 
 
 
 
 
Datum / Date  / Datum : ...........................................… Podpis / Sign / Unterschrift: ..................... 
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