Klubová výstava Saluki klub ČR, z.s.
se zadáváním CAC

11.09.2022
Sigthound Park - Dětřichovec (CZ)

Propozice
Datum konání:

11.09.2022

Místo konání: Sigthound Park - Dětřichovec , Jindřichovice pod Smrkem 33, ČR
Rozhodčí:

Kučera Tomáš, (CZ)

Vstupní list nebude zasílán! Přihlášky budou potvrzovány pouze e-mailem.
Ocenění z výstavy platí pro zařazení do chovu a soutěže o titul Krása a výkon 2022.

Doplňující informace k výstavě (pokud je nenaleznete v těchto propozicích):
e-mail: klub@salukiklub.cz
telefon: +420 724 315 688
web: www.saluki.cz
Přihlášky:
Přihlášky jsou přijímány ON-LINE prostřednictvím systému Dog Office: www.dogoffice.cz
Uzávěrka přihlášek:
I. uzávěrka
II. uzávěrka

17.08.2022
23.08.2022

PROGRAM:
Registrace psů:
Začátek posuzování:
Soutěže, individuální uchovnění:
Fotografování vítězů:

9:00 – 9:45
10:00
po skončení posuzování
po skončení celé výstavy

GPS

TŘÍDY NA KLUBOVÉ VÝSTAVĚ:
Třída veteránů
Třída štěňat
Třída dorostu
Třída mladých
Mezitřída
Třída otevřená
Třída pracovní

od 8 let
4 - 6 měsíců
6 - 9 měsíců
9 - 18 měsíců
15 - 24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců

pozor změna - třída veteránů nastupuje jako první

Třída vítězů

od 15 měsíců

nutno doložit fotokopii diplomu: Mezinárodní šampion, Národní
šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Evropský vítěz, Světový vítěz

Třída čestná

od 15 měsíců

nutno doložit fotokopii diplomu: Mezinárodní šampion, Národní
šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Evropský vítěz, Světový vítěz

nutno doložit fotokopii certifikátu

TITULY A ČEKATELSTVÍ:
CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS - dle Výstavního řádu ČMKU
Nejlepší dospělý pes, Nejlepší dospělá fena
Udělení titulů ani čekatelství není nárokové, ale může být zadáno bez ohledu na počet vystavovaných
jedinců. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo
velmi dobrý, resp. velmi nadějný nebo nadějný.
Nejlepší štěně - nastoupí pes a fena ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1
Nejlepší dorostenec – nastoupí pes a fena ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1
(proběhne po ukončení posouzení třídy dorostu fena)

SOUTĚŽE: (po ukončení posuzování ve všech třídách)
Nejlepší pár – pes a fena plemene Saluki, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho
majitele.
Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět
jedinců plemene Saluki pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou
různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší pohyb – rozhodčí nominuje jedince během posuzování ve třídách
Nejlepší hlava – rozhodčí nominuje jedince během posuzování ve třídách
VÝSTAVNÍ POPLATKY:
Přihláška

člen
do 17.8.2022

první pes (vč. katalogu)
650,- Kč / 28,- €
druhý a další pes
550,- Kč / 24,- €
štěňata, dorost, veteráni 200,- Kč / 10,- €
Čestná*
400,- Kč / 17,- €
* NOVINKA: třída čestná nastupuje o titul BOB

nečlen
do 17.8.2022

člen
do 23.8.2022

900,- Kč / 39,- €
800,- Kč / 35,- €
400,- Kč / 17,- €
700,- Kč / 30,- €

800,- Kč / 35,- €
700,- Kč / 30,- €
350,- Kč / 15,- €
550,- Kč / 24,- €

nečlen
do 23.8.2022

1000,- Kč / 43,- €
950,- Kč / 41,- €
550,- Kč / 24- €
850,- Kč / 37,- €

Důležité upozornění:
Psi ve třídách štěňat, dorostu, veteránů a čestné nemohou být považováni za prvního psa. Sleva za
druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v PP je shodné s 1.
přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako
nová přihláška za plnou cenu. K přihlášce na výstavu je nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu
původu psa a kopii dokladu o zaplacení. Pro třídu pracovní je nutno doložit kopii certifikátu, pro třídu
vítězů je nutno doložit kopii šampionátu/diplomu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese
pořadatel odpovědnost. Přihlášky neuhrazené do II. uzávěrky budou STORNOVÁNY.

Doklady k účasti na výstavě:
Očkovací průkaz nebo pas, průkaz původu

Platební informace:
Přihláška bude přijata po zaplacení výstavního poplatku ve stanovené výši dle propozic. Platby za
přihlášky akceptované za cenu I. uzávěrky musí být připsány na účet Saluki klubu nejpozději v den
I. uzávěrky. Platby za přihlášky akceptované za cenu II. uzávěrky musí být připsány na účet Saluki
klubu nejpozději v den II. uzávěrky. Přihlášky nezaplacené ve lhůtě do II. uzávěrky budou vyřazeny.
Číslo účtu u Fio banky v CZK:
Č.ú.: 2301762382/2010
Variabilní symbol: generuje systém „Dog Office“

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele psa!

Číslo účtu u Fio banky v EUR:
IBAN: CZ40 2010 0000 0028 0176 6478
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: generuje systém „Dog Office“

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele psa!

INZERCE:
Cena inzerce v katalogu v rozsahu 1/1 strany A5: 300,- Kč. Uzávěrka inzerce (objednávka, platba,
dodání tiskových dat): do 14.8. 2022. Tisková data (tiskové pdf, 1:1, CMYK 4/0, přesah 3 mm): do
19. 8. 2022.
Platba inzerce:
název účtu: Saluki klub Česká republika, z.s.
banka: Fio banka
Číslo účtu: 2301762382/2010
Variabilní symbol: 555
Poznámka: do poznámky uveďte vaše jméno a příjmení

Výstavní podmínky:
Platí Výstavní řád FCI a ČMKU
Veterinární podmínky:
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musejí být v imunitě proti vzteklině dle
platných předpisů. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6
veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi pocházející z členských zemí EU a
třetích zemí 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.
Protest a další podmínky:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protest
z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán
písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního
poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy. V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve
prospěch pořadatele výstavy.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám plemene Saluki, zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli
v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody
způsobené psem vystavovatele, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi musí být opatřeni
náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním
zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. 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. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity
k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního
řádu, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se
zavazují podáním přihlášky. Od 1.3.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v
platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných
akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude
ani posouzen.
Přijetí na výstavu bude potvrzeno mailem nejpozději 10 dní před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel
potvrzení o přijetí na výstavu v daném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky
u pořadatele výstavy.
Změna rozhodčího vyhrazena!

POŘADATEL VÝSTAVY:
Saluki klub Česká republika, z.s.
Josefa Lady870/46
323 00 Plzeň
IČ: 02449188

The Club Show of the Saluki klub ČR, z.s.
With assignment of titles CAC

11.09.2022
Sigthound Park - Dětřichovec (CZ)

Show Regulations
Date of the show:

11.09.2022

Place of the show: Sigthound Park – Dětřichovec, Jindřichovice pod Smrkem 33, CZ GPS
Judge:

Kučera Tomáš, (CZ)

Entry confirmation letters will not be sent via post! Entries will be confirmed only through e-mail.
The results of this club show will apply for the Beauty &Performance 2022 competition.

Questions concerning the entry:
e-mail: klub@salukiklub.cz
web: www.saluki.cz
Entries:
ON-LINE entries by DogOffice: www.dogoffice.cz

Entry close:
I. deadline
II. uzávěrka

17.08.2022
23.08.2022

SCHEDULE:
Registration of the dogs:
Breed judging:
Competitions:
Photoshooting of the winners:

9:00 – 9:45
10:00
following judging of the breed
after the show

CLASSES:
Veteran class
Baby class
Puppy class
Junior class
Intermediate
Open class
Working class

from 8 years
4 - 6 months
6 - 9 months
9 - 18 months
15 - 24 months
from 15 months
from 15 months

beware of change - the veteran class starts first

Winners class

from 15 months

a proof of entitlement must be enclosed with the entry form

Honor class

from 15 months

a proof of entitlement must be enclosed with the entry form

a proof of entitlement must be enclosed with the entry form

TITLES:
CAJC, CAC, res. CAC, , BOJ, BOV, BOB, BOS - in accordance with ČMKU show rules
The best adult male, The best adult female
Titles aren’t automatically conferred, but can be awarded regardless of the number of entered
individuals. In the individual classes, the order of the top four individuals with at least a grade of
excellent or very good and very promising or promising will be determined, respectively.
The best baby - a dog and a bitch from the baby class will enter the mark Very Promising 1
The best puppy – a dog and a bitch from the puppy class will enter the mark Very Promising 1
(will take place after the assessment of the puppy class female)

COMPETITIONS:
Best Brace – a dog and a bitch of the same breed and variety and belonging to the same owner.
Best Breeders Group – Consisting of minimum three and maximum five exhibits of the Saluki breed
bred by the same person (same kennel name), who comes from different combinations (min. from
two different fathers or mothers) and who were participating at the show. These individuals don’t
have been in the breeders property.
Best movement – the judge will nominate candidates for this competition during their showing in
the class comepetition. There’s no limit to how many individuals the judge can nominate and doesn’t
depand on a grade or placement in the class at the club show
Best head – the judge will nominate candidates for this competition during their showing in the
class comepetition. There’s no limit to how many individuals the judge can nominate and doesn’t
depand on a grade or placement in the class at the club show
ENTRY FEES:
Entry

member
till 17.5.2022

not member
till 17.5.2022

First dog (with catalog)
28,- EUR
39,- EUR
second and other dog
24,- EUR
35,- EUR
baby, puppy, veteran
10,- EUR
17,- EUR
Honor class*
17,- EUR
30,- EUR
* NEW: winner of honor class competein BOB competition

member
till 23.8.2022

Not member
till 23.8.2022

35,- EUR
30,- EUR
15,- EUR
24,- EUR

43,- EUR
41,- EUR
24,- EUR
37,- EUR

Important notice:
Dogs in classes Baby, Puppy, Veterans and Honorary can´t be considered as the first dog. The
discount for second and other dog can be applied only if the name of the owner is the same as for
the first dog. The discount for second and other dog can be applied only if the name of the owner is
the same as for the first dog. Any change in the second entry form, e.g. addition of joint ownership,
will be considered to be a new entry for a full cost.
Please enclose a Championship Certificate to enter at Champion Class or a WCC (Working Class
Certificate) for Working Class. If the certificate is missing the dog will be automatically entered in
Open Class.
The organizer does not accept any responsibility for an incorrectly filled-in entry form.
Applications without payment by the 2nd deadline will be canceled.
Required documents for participating at the show:
International certificate of vaccination or Passport, Pedigree

Payment information:
The application will be accepted after payment of the show fee in the specified amount according
to the regulations. Entry fees for the 1st deadline must be paid no later than the 1st deadline.
Entry fees for the 2nd deadline must be paid no later than the 2nd deadline. Entries that aren’t
paid by the 2nd dedaline will be discarded.
Bank account:
IBAN:CZ4020100000002801766478
Swift/BIC: FIOBCZPPXXX
Name and address of the bank: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Ownerof the bank account: Saluki klub Česká republika, z.s.
Variable symbol: generated by the system „Dog Office“

In the notes write the name of the owner of the dog!

Advertisiment:
The price of advertisiments in the catalogue 1/1 page A5: 17,- Eur. Deadline for advertisiments
(order, payment, delivery of print data): by 14.8.2022. Print data (print pdf, 1:1, CMYK 4/0,
overlap 3 mm): by 19.8.2022.
Payment of advertisiment:
IBAN:CZ4020100000002801766478
Swift/BIC: FIOBCZPPXXX
Name and address of the bank: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Ownerof the bank account: Saluki klub Česká republika, z.s.
Variable symbol: 555
In the notes write your name and surname/kennel name

Show rules and regulations:
The show is held under the FCI Show rules and the ČMKU show rules.
Veterinary Regulations:
All dogs participating at the show have to be clinically healthy.
Dogs must have 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 of
the EU Regulation 998/2003 from 26/5/2003.
All the time during the dog show the owners must take care of the dogs so that they do not cause
any damage to other dogs or humans.
Complaints:
A complaint against any decision made by the judge is not admissible. A complaint can be submitted
for formal reasons concerning violating the show regulation provisions and proposition provisions.
The complaint must be submitted in writing, against a deposit corresponding to double the entry fee
for the first dog within the first entry deadline, in the course of the show. If the complaint is found to
be unjustified, this deposit will be handed over to the organiser of the show.
General provisions:
The show is accessible to all males and females of the Saluki breed registered in FCI recognized
studbooks, which reach the age required for entering the desired class at the latest on the show day.
Division into classes is governed by the FCI Show Regulation. In case no copy of a certificate
approving the fulfilment of the conditions for entering working class or champion class is attached to
the entry form, the dog will be put into open class. The organizer does not accept any responsibility
for miscarried applications. Documents submitted after the last entry deadline will not be taken into
consideration.
The organizer of the show is not responsible for any damage caused by a dog or an exhibitor, nor for
a death or a loss of a dog. The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at the shows. It
is forbidden to expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as
for example leaving it in the car in hot weather.
The exhibition excludes females in season, high pregnant females and dogs with veterinary surgery
to remove the defect in the exterior of the dog
Dogs with cropped ears are not allowed into the show grounds and will not be judged. Changes in
exterior of a dog performed by means of excessive use of lacquer, powder, hair tinting a long-time
tying up of the dog on a table are forbidden on the show. The violation of these rules can lead to
disqualification of the dog.
The exhibitors are obliged to abide with the provisions of the FCI Show Regulations, of these
propositions and the instructions of Show Committee, to which they bind themselves by submitting
the entry form. They are also obliged to maintain the exhibition area clean. In case the show does
not take place for objective reasons, the fees would be used for covering the show preparation
expenses. It is forbidden to bring to the show puppies for purposes of sale.
A change of the judge is stipulated!
ORGANIZER:
Saluki klub Česká republika, z.s.
Josefa Lady 870/46
323 00 Plzeň
IČ: 02449188

