
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA  
plemene COTON DE TULÉAR 
26. 9. 2015 Praha Stod ůlky – Spolkový d ům 

K Vidouli 727, Praha 5-Stodůlky, 155 00 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na XVI. speciální výstavu plemene Coton de Tuléar, která se bude konat 
v sobotu  26. 9. 2015 v Praze Stodůlkách 

 
Uzávěrky  přihlášek  I) 15. 8. 2015 II) 28. 8. 2015 

 
 
 

Program  

8:00 – 9:00 Veterinární přejímka psů 

9:15 – 9:45 Přednáška na téma oční choroby MVDr. Jiří Beránek 

9:45 – 10:00 Ukázka DogDancingu  

10:00 – 15:00 
Posuzování v kruhu, poté sout ěže a bonitace.  
Přestávka na oběd dle organizace výstavy. 

 
 

Delegovaný rozhod čí 
Marion Eggeringhaus , Německo 

 
Zadávané tituly  

CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR, Vítěz speciální výstavy, BOB, Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ), 
Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV), BOS – nejlepší opačného pohlaví, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost 

 
Online přihlašování přes: www.dogoffice.cz  

 
PŘIHLAŠOVÁNÍ PROBÍHÁ POUZE P ŘES DOGOFFICE A PLATBY NA Ú ČET! 

Platbu je možné provádět převodem na klubový účet č. 154672010/0300. V případě online přihlašování vždy obdržíte do 
7 kalendářních dnů potvrzení o přijetí přihlášky. Platba na místě je možná pouze pro zahraniční vystavovatele. 

 
Výstavní poplatky 

 
 I. uzávěrka           II. uzávěrka 

štěňata, dorost, čestná 1) 100 Kč 150 Kč 
1. pes v četně katalogu  600 Kč 800 Kč 
každý další pes  400 Kč 600 Kč 
třída veterán ů1)  150 Kč 200 Kč 
sout ěže 100 Kč 150 Kč 

1) při vystavování více ps ů nemůže být považován za 1. Psa 
 

      UPOZORNĚNÍ 
Přihlášky zaslané po poslední uzáv ěrce nebudou p řijaty.  Přihláška je považována za platnou  až po 
doložení dokladu o zaplacení výstavních poplatků a dalších povinných dokladů. Třídu vítězů a čestnou třídu nutno 
doložit fotokopií získaných ocenění. 

 

 Na výstavu nezapome ňte:  Originál průkazu původu psa a výstavní přílohu. 

 
Další informace:  www.klubcoton.cz - informace o obsazení tříd. 
 
 
 
 



SPECIÁLNÍ VÝSTAVA  
plemene COTON DE TULÉAR 
26. 9. 2015 Praha Stod ůlky – Spolkový d ům 

 
VŠEOBECNÁ USTANOVEN:Í: 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

Pořadatelem výstavy je KLUB COTON DE TULEAR, o.s. 
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám s platným průkazem původu 

FCI, kteří dosáhli v den výstavy předepsaného věku pro zařazení do příslušné třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním 
řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie 
šampionátu) pro zařazení do třídy čestné a vítězů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel výstavy 
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. 

Na výstavu nebude vpušt ěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Je zakázáno upravovat 
srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu 
výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno 
vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za 
následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. 

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního 
výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště. 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. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady 
zaslané po 2. uzávěrce nebude brán zřetel. 
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:  
- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. 
- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v 
souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. 
- psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí 
splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 
- po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému 
poranění osob. 
 
POKYNY PRO VYPLŃOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

Každý pes má svou přihlášku. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno 
majitele v průkazu původu je shodné s 1. 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. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu. Importovaní psi musí 
být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce je nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, 
ze které pes pochází. 

Pokud nebude platba p řihlášky provedena do data druhé uzáv ěrky, bude p řihláška vy řazena. Pes může 
být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetí psa na výstavu bude cca 7 dní před 
výstavou potvrzeno emailem nebo vstupním listem.  
 
PROTESTYESTY: 
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 300 Kč, a to pouze v průběhu 
výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 
 

Posudkové listy a diplomy budou vydány až po ukon čení výstavy.  
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.  

Změna rozhodčího vyhrazena. 

 
INZERCE 
 Strana A4 ½ strany A4 
jednotlivci 300 Kč 150 Kč 
společnosti 600 Kč 300 Kč 

 
 

  
 


