
KLUB TIBETSKÉ DOGY ČR – TIBETAN MASTIFF CLUB CZE 

Klub Tibetské dogy ČR, z.s. pořádá v sobotu dne 12.5.2018 v areálu penzionu ALWIN v Lišicích u Chlumce nad 

Cidlinou Klubovou výstavu Tibetských dog.  

Tibetan mastiff Club CZE is organizing Club dog show on Saturday, 12.5.2018 in the premises of guesthouse ALWIN in 

Lišice, near Chlumec nad Cidlinou. 

 rozhodčí|judge: Richard W. Eichhorn, USA 

 zadávané tituly|the titles: CAJC, CAC, Klubový vítěz|Club winner, BOJ, BOV, BOS, BOB, Super puppy 2018 

 propozice výstavy|instructions of dog show: výstava je organizována dle platného výstavního řádu ČMKU| 

the dog show is organized in accordance with valid regulations of CMKU (www.cmku.cz) 

 PROGRAM DNE|THE PROGRAM OF THE DAY:   7:30 – 9:00 přejímka psů | admission of dogs 

9:15  zahájení | start of dog show 

Po skončení Klubové výstavy bude probíhat seminář 

s Richardem W. Eichhornem | After the end of Club 

dog show there will be seminar  

with Richard W. Eichhorn taking place. 

 ROZDĚLENÍ TŘÍD|THE CLASSES: 

třída štěňat|minor puppy class 4-6 měsíců|months třída otevřená|open class od 15 měsíců|months 

třída dorostu|puppy class 6-9 měsíců|months třída šampionů|champion class od 15 měsíců|months 

třída mladých|junior class 9-18 měsíců|months třída veteránů|veteran class od 8 let|years 

mezitřída|intermediate class 15-24 měsíců|months Třída čestná|honor class od 15 měsíců|months 

 Poznámky|Informations for champion and honor class: 

třída šampionů je pro jednotlivce s uznanými tituly: Národní šampion krásy, Mezinárodní šampion krásy 

the champion class is only for dogs with recognized titles: National champion, International champion 

třída čestná je pro jednotlivce s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního 

vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského víteze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. 

Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže 

zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene (CACIB, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, 

Krajský vítěz, Oblastní vítěz) 

the honor class is only for dogs with recognized title: International champion, National champion, National 

winner, Club winner, Winner of special dog show, European winner, World winner, without claim for CAC. In 

this class dog can get only grade and place. Dog with grade Excellent 1 cannot compete for BOB or Club 

winner.  

 

 SOUTĚŽE|THE FINAL COMPETITION: 

DÍTĚ A PES: soutěží se psem zapsaným v plemenné knize uznávané FCI, nemusí být na výstavě posouzen, 

(věková kategorie dítěte – 3-9 let) 

CHILD AND DOG: It is only possible to compete with a dog which is written in the breeding book accepted  

by FCI, it is not necessary that this dog competed at the dog show (child age limit is between 3 and 9 years 

included).  

NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁR PSŮ: soutěž je určena pro psa a fenu stejného plemene, vystavené na výstavě a v majetku 

jednoho majitele nebo spolumajitele (spolumajitelství musí být prokázáno zápisem do PP) 

THE BEST COUPLE OF DOGS: Competition is aimed at a male and a female of the same breed which were 

shown at the dog show and which are in the ownership of one owner or of the co-owner (co-ownership must 

be proved by entry into the pedigree). 

NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA: pro nejméně 3 a maximálně 5 jedinců stejného plemene, pocházející od 

jednoho chovatele a minimálně od dvou různých otců nebo matek (psi musí být posouzeni na výstavě) 

THE BEST BREEDING GROUP: This is for 3 at least and 5 maximum individuals of the same breed coming from  

the same breeder and at least from 2 fathers or mothers (dogs must be judged at the dog show). 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO PLEMENÍKA: do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na 

výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální 

konkurenci ani nemusí být přítomen. 

THE BEST PROGENY: In this competition there can compete breeding male with 5 offspring at least which were 

judged at the dog show. Type and quality of the breeding are being judged. Breeding male does not have to 

be judged at the show also does not have to be present at the show. 



UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK|DEADLINES:        1. termín|deadline: 10.4.2018           2. termín|deadline: 20.4.2018 

POPLATKY|ENTRY FEES: 

 ČLEN KTD ČR/MEMBER OF KTD CZ NEČLEN KTD ČR/NOT MEMBER OF KTD CZ 

termín|deadline 

10.4.2018 

první pes vč. katalogu: 600,-Kč 

další pes: 550,-Kč 

štěně, dorost, veterán, čestná třída: 450,-Kč 

soutěže: 250,-Kč 

první pes vč. katalogu: 700,-Kč 

další pes: 650,-Kč 

štěně, dorost, veterán:  550,-Kč 

soutěže: 350,-Kč 

for foreign exhibitors:  

the first dog including catalogue: €40 

other dog/s: €35  

minor puppy, puppy, veteran, honor class: €30  

the final competitions: €25  

termín|deadline 

20.4.2018 

první pes vč. katalogu: 700,-Kč 

další pes: 650,-Kč 

štěně, dorost, veterán: 550,-Kč 

soutěže: 350,-Kč 

první pes vč. katalogu: 800,-Kč 

další pes: 750,-Kč 

štěně, dorost, veterán:  650,-Kč 

soutěže: 450,-Kč 

for foreign exhibitors:  

the first dog with catalogue: €50 

other dog/s: €45 

minor puppy, puppy, veteran, honor class: €40  

the final competitions: €35 

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY ZASÍLEJTE NA ČÍSLO ÚČTU KTD ČR z.s.: 43-5724620267/0100 

- do poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení majitele psa, kterého hlásíte, děkujeme  

Přihlášky na Klubovou výstavu KTD ČR, z.s. 2018 zasílejte na adresu: 

 LENKA SCHNEIDEROVÁ 

 Hlaváčova 788, 290 01  PODĚBRADY 

 telefonní číslo: +420 604 913 315 

Přihlášky můžete zasílat i elektronickou poštou na e-mailovou adresu: tm-altancorgo@seznam.cz 

PŘÍLOHOU E-MAILU ZASÍLEJTE KOPII PRŮKAZU PŮVODU PŘIHLAŠOVANÉHO PSA/FENY A POTVRZENÍ O 

ZAPLACENÍ! 

PŘIHLÁŠKY BUDOU POTVRZOVÁNY VSTUPNÍM LISTEM NEJPOZDĚJI 1 TÝDEN PŘED KONÁNÍM 

VÝSTAVY. 

FOR FOREIGN EXHIBITORS: 

ENTRY FEES MUST BE PAID AT BANK ACCOUNT OF KTD CZ.  

PAYMENTS DETAILS: 

bank account number: 43-5724620267/0100 

SWIFT/BIC code: KOMBCZPPXXX 

IBAN: CZ3901000000435724620267 

Please enter into the note of the payment name and surname of the owner of the dog which is being 

registered, thank you. 

Entry forms for Club dog show must be sent only by e-mail. The e-mail address is:   

tm-altancorgo@seznam.cz 

Please send us the copy of pedigree together with the entry form, as well as bank confirmation about the 

payment. Otherwise the entry form will not be accepted.  

ENTRY FORM WILL BE CONFIRMED AT LEAST ONE WEEK BEFORE DOG SHOW BY SENDING 

ENTRANCE LETTER. 
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 DOKLADY NEZBYTNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ: 

Průkaz původu. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá 

zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě 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 musí majitelé zabezpečit svá zvířata 

tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

 VETERINARY DOCUMENTS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION AT THE SHOW: 

Pedigree. All the entered dogs must be clinically healthy. Dogs must have EU pet passport or veterinary 

certificate with valid vaccination against rabies. Dogs from EU and third countries must have valid EU Pet 

Passport and must meet the conditions by the EU Regulation 998/2003 from 26/5/2003. During the dog show 

the owners must supervise / take care of the dogs so that they do not cause any damage to other dogs  

or humans. 

 

 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

Výstava se pořádá dle Výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaným v plemenných 

knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy 

nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. V průběhu 

výstavy bude probíhat namátková kontrola identity psů (tet.číslo/čip) dle předpisů ČMKU. Na výstavu nebude 

vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny  

v druhé polovině březosti, kojící feny a agresivní jedinci. 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 stříhání, trimování, 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 ČMKU a FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž  

se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstavy. V případě,  

že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. 

Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Klub tibetské dogy nepřebírá zodpovědnost 

za nedoručené přihlášky. 

 

 GENERAL PROVISIONS: 

The exhibition is accessible to males and females registered in the books recognized by the FCI that reached 

the day of the show the age required for class. Organizers are not responsible for damages caused by a dog 

or an exhibitor, or for dog loss or death during the exhibition. The fairgrounds are not allowed to move freely 

dogs. During the show will be a random inspection of the identity of dogs (tatoo nr./chip) according to the 

regulations of CMKU. The exhibition will not be admitted dog with cropped ears and will not be judged. Show 

is not open for females in season, females in the second half of pregnancy, nursing females and aggressive 

individuals. It is forbidden to treat the coat, skin or nose of the dog anything that changes their texture, color  

or shape. It is forbidden to treat the dog on the show grounds, using any substances or equipment. Allowed 

only cutting, trimming, combing and brushing. It is also forbidden to tie the dog on the table at the show. 

Violation of this provision may result in immediate expulsion from the show. Exhibitors are required to comply 

with the provisions of the FCI Show Regulations and ČMKU, these propositions and the instructions of Show 

Committee, which will undertake the filing. Exhibitor acknowledges that it is required to maintain order  

in the exhibition area. If the show does not take place due to force majeure, the fees will be used to cover the 

expenses. Taking puppies for sale at the show is prohibited. Tibetan mastiff club CZ assumes no responsibility  

for not delivery entryforms. 

 

 PROTESTY: 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení 

výstavních řádů a propozic. Protest musí být podán písemně, zároveň se složením jistiny 2.000,- Kč, a to pouze 

v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch Klubu tibetské dogy ČR, z.s. 

 

 PROTESTS: 

A protest against any decision made by the judge is not admissible.A protest can be submitted for formal 

reasons such as violation of show regulation provisions and proposition provisions. The protest must be 

submitted in written form, against a deposit of 2.000 CZK (80€), during the course of the show. If the protest  

is found to be unjustified, this deposit will be forfeited to the Tibetan mastiff club CZ. 

 

 



ADRESA A MAPA| THE ADDRESS AND THE MAP: 

ADRESA|ADDRESS:  Penzion ALWIN – Lišice u Chlumce nad Cidlinou 

Amerika 860 

503 51 Chlumec nad Cidlinou 

 GPS: 50°10'26.487''N, 15°25'45.509''E 

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ V PENZIONU ALWIN! | YOU CAN RESERVED A ROOM IN PENZION ALWIN! 

Telefon: +420 604 162 045 

info@penzionalwin.com  

www.penzionalwin.com  
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