
ČESKÝ KLUB  

RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ  

pořádá 

v sobotu, dne 24. 9. 2022 

. KLUBOVOU VÝSTAVU 
se zadáním titulů 

CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz pes/fena, BOJ, BOV, BOS, BOB 

 

a 

 

v neděli, dne 25. 9. 2022 

. KLUBOVOU VÝSTAVU  
se zadáním titulů 

CAJC, CAC, res. CAC, Nejlepší dospělý pes/fena, BOJ, BOV, BOS, BOB 
 

Místo konání: 

Resort Green Valley 

257 28 Chotýšany 16 

 

Rozhodčí:  
Sobota 24.09.2022*: 

Marielle Tresoor (FR) - feny (třídy mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů) 

Kim Hodge (UK) - psi 

Stanislava Janická (CZ) – feny (třídy čestná, veteránů, minibaby, štěňata, dorost, 

mladých) 

 

Neděle 25.09.2022*: 

Marielle Tresoor (FR) - psi 

Kim Hodge (UK) – feny (třídy čestná, veteránů, minibaby, štěňata, dorost, 

mladých) 

Stanislava Janická (CZ) – feny (třídy mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů) 

 
*Návrh rozhodčích při vyšším počtu přihlášených psů. Případné změny budou v co nejkratší 

době zveřejněny. 
 

1. uzávěrka přihlášek: 12. 8. 2022 

2. uzávěrka přihlášek: 2. 9. 2022  



PROGRAM VÝSTAV: 

 

7,30 – 9,00 Přejímka psů 

9,00 Zahájení výstavy 

9,15 – 16,00 Posuzování v kruzích 

cca 13,00 Tombola (během pauzy na oběd – pouze v sobotu) 

16,00 – 18,00 Odpolední soutěže (pouze v sobotu), přihlášení do 12 hod 

 

Časový harmonogram posuzování je jen orientační, vždy se přizpůsobí počtu nahlášených 

jedinců a tempu posuzování daného rozhodčího. Věnujte pozornost hlášením vedoucích 

jednotlivých kruhů v průběhu výstavy. 

 

 

PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU POUZE ONLINE 

www.dogoffice.cz 

 
UPOZORNĚNÍ:  

PŘIHLÁŠKA TŘÍDA MINIBABY 

Online NELZE přihlásit třída MINIBABY. Jedinci se do této třídy budou hlásit přes tento 

online formulář ZDE 

 

 

Dotazy směřujte na email: vystavy@ckrr.cz 

Do předmětu, prosím, napsat heslo KV PODZIM 2022. 

Kontakt výstavní referent: Bc. Lenka Havlanová, DiS 

e-mail: vystavy@ckrr.cz 

mobil: +420 607 118 630 

 

 

Součástí klubových výstav jsou tyty doprovodné akce: 

 Pátek 23.9.2022 od 16 hod PŘEHLÍDKA KRYCÍCH PSŮ 

 Pátek 23.9.2022 od 18 hod VÝSTAVNÍ TRÉNINK PRO ZAČÁTEČNÍKY 

 Pátek 23.9.2022 od 20 hod PŘEDNÁŠKA + VEČEŘE FORMOU BUFETU 

 Sobota 24.9.2022 od 12 hod TOMBOLA 

 Sobota 24.9.2022 od 20 hod RAUT na oslavu 30. výročí klubu 

 

Detailní informace a přihlášení na tyto akce naleznete na stránkách www.ckrr.cz. 

 
 

  

http://www.dogoffice.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerI0VWekNaWVPsZE5Ny9nRIlea71peZHKnpLzUY4RENBkaGw/viewform
mailto:vystavy@ckrr.cz
http://www.ckrr.cz/


VÝSTAVNÍ POPLATKY : 

 

Klubová výstava (výstavní poplatky na jeden den) 

  1. uzávěrka                                   2. uzávěrka 

 člen / nečlen / zahr. vyst. člen / nečlen / zahr. vyst. 

první pes (vč. katalogu) 800 Kč /1000 Kč /40 EUR 1000 Kč /1200 Kč /50 EUR 

druhý a další pes  

(bez kat.) 
650 Kč /850 Kč /35 EUR 800Kč /1000 Kč /40 EUR 

třída minibaby, baby, dorostu 300 Kč /400 Kč /15 EUR 400 Kč /500 Kč /20 EUR 

třída čestná 300 Kč /400 Kč /15 EUR 400 Kč /500 Kč /20 EUR 

třída veteránů zdarma /200 Kč /10 EUR zdarma /300Kč /15 EUR 

soutěže (sobota) 100 Kč/ 150 Kč/ 5 EUR 100 Kč/ 150 Kč/ 5 EUR 

 

2x Klubová výstava (oba dny) 

                            1. uzávěrka                                2. uzávěrka 

 člen / nečlen / zahr. vyst. člen / nečlen / zahr. vyst. 

první pes  

(vč. katalogu) 
1500 Kč /1900 Kč /75 EUR 1900 Kč/2300 Kč /90 EUR 

druhý a další pes  

(bez kat.) 
1200 Kč /1600 Kč /65 EUR 1500 Kč /1900 Kč /75 EUR 

třída minibaby, baby, dorostu 500 Kč /700 Kč /25 EUR 700 Kč /900 Kč /35 EUR 

třída čestná 500 Kč /700 Kč /25 EUR 700 Kč /900 Kč /35 EUR 

třída veteránů zdarma /300 Kč /15 EUR zdarma /500 Kč /20 EUR 

 
 

Pes ve třídě minibaby, baby, dorostu, čestné a veteránů nemůže být považován za prvního psa. 

 

Pro platbu převodním příkazem je číslo účtu: 

Bankovní spojení (FIO Banka) - číslo účtu: 2301662410/2010   - do poznámky pro příjemce, prosím, 

uveďte své jméno a jméno psa. 

IBAN CZ5120100000002301662410 

BIC / SWIFT kód   FIOBCZPPXXX 

 

Zahraniční vystavovatelé výstavní poplatky hradí při online přihlášení v systému Dogoffice, nebo  

V HOTOVOSTI na místě bez příplatku, pouze v EUR! 

Nezúčastní-li se zahraniční vystavovatel výstavy z jakéhokoliv důvodu, je povinen výstavní poplatek 

uhradit dodatečně a tento na něm bude klubem vymáhán. 

Spolumajitelství psa musí být prokázáno zápisem v průkazu původu psa. 

 

REKLAMA V KATALOGU VÝSTAVY: 

černobíle - celá strana A5 800,- Kč (polovina strany A5 - 400,- Kč) 

barevně - celá strana A5 1.200,- Kč (polovina strany A5 - 600,- Kč) 

Reklamy zasílejte na email: vystavy@ckrr.cz 



SOUTĚŽE 

Soutěže bude možné hlásit na místě do 11 hodin.  

Otevřeny budou následující soutěže: 

 

Chovatelská skupina 

Nejlepší pár 

Dítě a pes (pro děti 3 - 9 let) 

Dítě a pes II. (pro děti 9 – 13 let) 

Nejkrásnější hlava pes 

Nejkrásnější hlava fena 

Nejkrásnější ridge 

Nejlepší pohyb pes 

Nejlepší pohyb fena 

Nejlepší plemeník – do 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. 

 

Soutěží se mohou zúčastnit pouze psi, kteří budou na výstavě posouzeni. 

 

 

TŘÍDY: 

Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU. Pes musí dosáhnout předepsaného věku pro 

zařazení do třídy v den konání výstavy: 

  

Třída štěňat - od 4 do 6 měsíců 

Třída dorostu - od 6 do 9 měsíců 

Třída mladých - od 9 do18 měsíců 

Mezitřída - od 15 do 24 měsíců 

Třída otevřená - od 15 měsíců 

Třída pracovní - od 15 měsíců 

Třída vítězů - od 15 měsíců 

Třída čestná - od 15 měsíců 

Třída veteránů - od 8 let 

 

Pro vstup do třídy pracovní doložte národní pracovní certifikát.  

Třída čestné je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem 

Národního vítěze, Klubového vítěze, vítěze Speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze. 

Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých. Bez nároku na CAC, zadává se známka a 

pořadí. Výborný 1 na klubových a speciálních výstavách postupuje do soutěže o titul BOB a BOS.  

Třída vítězů je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem 

Národního vítěze, Klubového vítěze, vítěze Speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze. 

Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.  

K přihlášce je nutno přiložit fotokopii získaného titulu. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci 

dospělých.  

Udělení titulů nelze nárokovat. 

 

 
KLUBOVÉ SOUTĚŽE: 

Třída minibaby - do 4 měsíců, rozdělena na psy a feny 

Nejlepší minibaby – titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy minibaby s oceněním VN1 

 

 

TITULY: 

V každé třídě se určuje pořadí 1 - 4. 

CAJC, CAC, res. CAC 



Nelepší štěně – titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy štěňat s oceněním VN1 

Nejlepší dorost – titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy dorostu s oceněním VN1 

Nejlepší mladý, BOJ – titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy mladých s oceněním V1, CAJC 

Nejlepší veterán, BOV - titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy veteránů s oceněním V1 

Nejlepší jedinec třídy čestné - titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy čestné s oceněním V1 

Klubový vítěz pes a fena (sobota) - o tento titul nastupují pes / fena s hodnocením V1 CAC z 

mezitřídy, třídy otevřené, třídy pracovní a třídy vítězů 

Nejlepší dospělý pes a fena plemene (neděle) – o tento titul nastupují pes / fena s hodnocením V1 

CAC z mezitřídy, třídy otevřené, třídy pracovní a třídy vítězů 

Vítěz plemene, BOB – do soutěže nastupují CAJC pes + fena, zvířata s titulem Nejkrásnější pes a 

Nejkrásnější fena nebo Klubový vítěz pes a fena, V1 pes + fena z třídy veteránů, V1 pes + fena ze 

třídy čestné 

Vítěz opačného pohlaví, BOS – do soutěže nastupují CAJC pes + fena, zvířata s titulem Nejkrásnější 

pes a Nejkrásnější fena, V1 pes + fena z třídy veteránů, V1 pes + fena ze třídy čestné, vždy opačného 

pohlaví než zvíře, které získalo titul BOB 

 

Udělení titulů není nárokové – rozhodčí má právo titul neudělit. 

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 

• psi musí být klinicky zdraví 

• psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu 

• psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že 

pes je v imunitě proti vzteklině. 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. 

 

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ: 

- doklad o zaplacení výstavního poplatku, průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas s platným 

očkováním 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 

K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit (i v systému online přihlašování Dogoffice) oboustrannou 

fotokopii jeho průkazu původu, kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku, certifikát o zkoušce 

(pro třídu pracovní) a kopii šampionátu (pro třídu vítězů a třídu mimo konkurenci). Bez doložení kopie 

certifikátu o pracovní zkoušce nebo šampionátu bude pes / fena zařazen/a do třídy otevřené.  

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku. V 

případě, že tato přihláška bude přijata a pes uveřejněn v katalogu, zavazuje se vystavovatel zaplatit 

výstavní poplatek dodatečně i v případě, že se výstavy nezúčastní. 

Pes může být přihlášen jen do jedné třídy. Přeřazování psů po 2. uzávěrce již není možné.  

Vstupní listy nebudou rozesílány, jako potvrzení o přijetí na výstavu poslouží potvrzující email ze 

systému dogoffice. 

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem ve všech prostorách 

areálu místa konání včetně prostor ubytovacích. Tyto jdou výhradně k tíži vystavovatele. Pořadatel 

nenese odpovědnost za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být 

opatřeni náhubkem. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na 

vrácení výstavního poplatku. 

Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu. 

Pořadatel si vyhrazuje změnu či doplnění rozhodčích. 

 

PROTESTY: 

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

porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením 

jistiny 1600 Kč a pouze v průběhu posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve 

prospěch pořadatele výstavy. 

O protestu rozhoduje dvoučlenná komise v souladu s výstavním řádem ČMKU. 


