
7th Saint Bernard dog Specialty show
& Saint Bernard dog Club show

Žamberk, CZ
25.09.2021 Speciální výstava / Specialty show

26.09.2021 Klubová výstava / Club show

I. uzávìrka pøihlášek / 1st deadline: 27.08.2021
II. uzávìrka pøihlášek / 2nd deadline: 08.09.2021
Ubytování / Accommodation: autocamping.cz

Klub chovatelù svatobernardských psù
www.bernardynklub.cz

VII. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA

svatobernardských psù
KLUBOVÁ VÝSTAVA&

rozhodèí / judges: 
Loredana Salina, CH / Anna Kochan, PL



1. uzávìrka
1 výstava

800,- Kè
700,- Kè
400,- Kè
350,- Kè

2. uzávìrka
1 výstava

1.000,- Kè
900,- Kè
600,- Kè
350,- Kè

1. pes + katalog
2. pes a každý další 
štìòata, dorost, èestná a veteráni
soutìže

account number: 2101538183/2010
IBAN: CZ2620100000002101538183, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

UZÁVÌRKA PØIHLÁŠEK / CLOSING DATE:

1. uzávìrka / 1st Entry close: 27.08.2021        2. uzávìrka / 2nd Entry close:  08.09.2021

  PØIHLÁŠKY / ENTRIES:

  e-mail: color.studio@seznam.cz
  Milan Plundra

  564 01 Helvíkovice 30
  tel. / phone: +420 736 764 119

2. uzávìrka
obì výstavy

1.900,- Kè
1.700,- Kè
1.100,- Kè

600,- Kè

1. uzávìrka
obì výstavy

1.500,- Kè
1.300,- Kè

700,- Kè
600,- Kè

VÝSTAVNÍ POPLATKY / ENTRY FEES

1. uzávìrka
1 výstava

600,- Kè
500,- Kè
250,- Kè
250,- Kè

2. uzávìrka
1 výstava

800,- Kè
700,- Kè
400,- Kè
250,- Kè

1. pes + katalog
2. pes a každý další 
štìòata, dorost, èestná a veteráni
soutìže

2. uzávìrka
obì výstavy

1.500,- Kè
1.300,- Kè

700,- Kè
450,- Kè

1. uzávìrka
obì výstavy

1.100,- Kè
900,- Kè
450,- Kè
450,- Kè

VÝSTAVNÍ POPLATKY po slevì pro øádné èleny KCHSBP ÈR z.s.

Výstavní poplatky uhraïte na è. ú.: 
2201538180/2010, variabilní symbol: vaše telefonní èíslo uvedené v pøihlášce

do sdìlení pro pøíjemce uveïte: Žamberk

PARTICIPANTS FROM FOREIGN COUNTRIES (Entry can be payed on the show):

1 show
40,- Euro
35,- Euro
20,- Euro
15,- Euro

First dog + catalogue
Second and others dog(s)
Baby, puppy, honorary and veteran 
Competitions

both shows
75,- Euro
65,- Euro
35,- Euro
25,- Euro

Speciální výstava 
Specialty show 
Rozhodèí / Judge: Loredana Salina, CH 

TØÍDY / CLASSES:
Rozdìlení do tøíd podle výstavního øádu ÈMKU je uvedeno na 
pøihlášce. / The division into the classes is in accordance with 
the Show regulations of ÈMKU and is shown in the application 
form.

TITULY / TITLES:
CAJC, CAC ÈR, res. CAC ÈR, Vítìz speciální výstavy mladých 
/ Junior Specialty Winner, Vítìz speciální výstavy / Specialty 
Winner, Vítìz speciální výstavy veteránù / Veteran Specialty 
Winner, BOJ, BOV, BOS, BOB

ZÁVÌREÈNÉ SOUTÌŽE / FINAL COMPETITIONS:
Nejlepší štìnì / BIS baby, Nejlepší dorost / BIS puppy, Nejlepší 
veterán / BIS veteran, Nejlepší mladý jedinec / BIS Junior, 
Nejlepší bernardýn výatavy / BIS

Klubová výstava bez zadávání titulu klubový vítìz
Club show without title Club Winner 
Rozhodèí / Judge:  Anna Kochan, PL

TØÍDY / CLASSES:
Rozdìlení do tøíd podle výstavního øádu ÈMKU je uvedeno na 
pøihlášce. / The division into the classes is in accordance with 
the Show regulations of ÈMKU and is shown in the application 
form.

TITULY / TITLES:
CAJC, CAC ÈR, res. CAC ÈR, Nejlepší dospìlý pes / Best adult 
dog, Nejlepší dospìlá fena / Best adult bitch, BOJ, BOV, BOS, 
BOB

ZÁVÌREÈNÉ SOUTÌŽE / FINAL COMPETITIONS:
Nejlepší štìnì / BIS baby, Nejlepší dorost / BIS puppy, Nejlepší 
veterán / BIS veteran, Nejlepší mladý jedinec / BIS Junior, 
Nejlepší bernardýn výatavy / BIS

26.9.202125.9.2021



PROGRAM VÝSTAVY po oba dva dny

08.45 - 09.15 - pøejímka psù / 
09.30 - zahájení výstavy a následnì posuzování v kruhu / 

SOUTÌŽE

Dítì a pes: pro dìti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutìž Mladý vystavovatel. 

Mladý vystavovatel: soutìží se ve dvou vìkových kategoriích: I. 9 - 13 let, II. 13 - 17 let. Pes nemusí být na výstavì 
posouzen. Hodnotí se pøedvedení psa, není dùležitá jeho kvalita. Pes musí být zapsán do nìkteré z plemenných knih 
státù FCI

Nejkrásnìjší pár psù: pes a fena v majetku jednoho majitele, kteøí byli na výstavì posouzeni.

Nejlepší chovatelská skupina: minimálnì 3 psi (feny) a maximálnì 5 jedincù z jedné chovatelské stanice z rùzných 
spojení, kteøí byli na výstavì posouzeni.

VETERINÁRNÍ PØEDPISY 

1.Všechna zúèastnìná zvíøata musí být klinicky zdravá.
2. Psi musí být v imunitì proti vzteklinì dle všeobecnì platných pøedpisù.
3. Psi pocházející z ÈR musí být doprovázeny platným oèkovacím prùkazem nebo platným pasem pro malá zvíøata. Psi z 
èlenských zemí EU a tøetích zemí musí splòovat podmínky dané naøízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze 
dne 26.5.2003.
4. Psi, kteøí neprošli veterinární pøejímkou se nesmí výstavy zúèastnit.
5. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpeèí svá zvíøata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo 
pøípadnému poranìní osob.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- Výstava je pøístupná psùm a fenám zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteøí dosáhnou ve výstavní den 
stáøí požadovaného pro zaøazení do tøídy.
- Ke každé pøihlášce pøipojte fotokopii prùkazu pùvodu psa tak, aby z ní bylo zøejmé jméno psa, èíslo zápisu, jméno a 
adresa majitele, pøípadnì spolumajitelù, a jména rodièù psa.  
- Poøadatel výstavy nezodpovídá za škody zpùsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. 
- Po dobu konání výstavy majitelé zabezpeèí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo pøípadnému 
poranìní osob. Volné pobíhání psù není dovoleno.
- Zmìny exteriéru psa provádìné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním a dlouhodobé 
vyvazování psù na stolech jsou zakázány.
- Neúèast pøihlášeného psa na výstavì z jakýchkoliv dùvodù nemùže být dùvodem k nároku na vrácení výstavního 
poplatku. 
- V pøípadì, že by se výstava nekonala z objektivních pøíèin, budou poplatky použity k uhrazení nákladù výstavy. 
- Je zakázán prodej štìòat na výstavì.
- Vystavovatel souhlasí s uvedením svého jména a adresy v katalogu. Dále souhlasí s uveøejnìním výsledkù a 
fotografií v klubovém Zpravodaji, na internetových stránkách klubu, facebooku a pod.
- Podáním pøihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude øídit všemi ustanoveními výstavního øádu ÈMKU, tìchto 
propozic a pokyny organizátorù výstavy.
- Pøijetí psa na výstavu bude potvrzeno nejpozdìji 5 dnù pøed výstavou.

 / SHOW PROGRAMME for both days:

check-in control
judgings in the ring

 / COMPETITIONS:

Junior Handling: is judged in two categories: I. cat. - 9 to 13 years, II. cat. - 13 to 17 years. The handler must show dog 
that is entred in a stud book recognized by FCI. A dog of a junior handler does not need to be exhibited at the show. 
Judged is the presentation of the dog, its quality is not decesive. the handler must reach the respective age on the show 
day.

Best couple: a male and a female of the same breed and variety presentes at the show, owned or co-owned by the same 
person(s).

Best Breeder´s group: minimum three and maximum five individuals of the same breed and variety, which have been 
judged at the show, which come from the same kennel and which have at least two different fathers or mothers.

/ VETERINARY REGULATIONS:

1.  All dogs particiating at the show must be clinically healthy.
2. The dogs must have antirabic vaccination according to valid regulations.
3. Dogs from the EU member states must fulfil the conditions of the Regulations 998/2003/EC of May 26, 2003.
4. Dogs that did not pass the veterinary control are not allowed to participate at the show.

 / GENERAL REGULATIONS:

Child and dog: for children 3 to 9 years.



- The show is accessible to males and females registered in FCI - recognized stud books, which reach the age required 
for the entry into the class on the show day.
- Each application must be accompanied by a copy of the pedigree, from which name of the dog, its registration number, 
name and adress of the owner or co-owners and names of dame and sire of the dog can be recognized. 
- the changes in the exterieur of a dog performed by lacquer use, powdering, colouring of the hair and basic treatment by 
triming and long-term tying of the dogs on triming tables are forbidden. Individuals with cropped ears are not accepted as 
well.
- During the show, the owners ensure that there are no injuries of dogs or persons. free running of the dogs within the 
show grounds is forbidden.
- 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.
- Non-participation on the show whatever the reason does not lay ground for reimbursement of the entry fee. In case of 
the show not taking plce from objective reasons (force majeture), the entry fees will be used to cover the expenses.
- The sales of the puppies within the show grounds is forbidden.
- By submitting the application form, the exhibitor (owner) agrees with publishing of his name and address in the 
show catalogue and agrees with publishing of results his dog(s) and photos in club´s magazine, website, 
facebook ect.
- It is compulsory for each exhibitor pay the entry fees even if he doesn´t show up with his dog.
- By submitting the application form, the exhibitor bindingly accepts all the FCI show regulations, the ÈMKU show 
regulations, the rules and regulations stated in this leaflet, and the instructions of the show committee.

 / COMLAINTS:

A complaint againts the decision of a judge is not admissible. A complaint can be lodged solely for formal reasons of 
breach of show regulations and propositons. the complaint must be submitted in writting, together with lodging the 
deposit of 1000 CZK, before the end of judging in the ring. If the complaint is found to be unjustified, this deposit will be 
handed over to the organiser.

PROTEST

Protest proti rozhodnutí rozhodèího není pøípustný. Protestovat lze pouze z formálních dùvodù, tj. pro porušení 
výstavních pøedpisù nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemnì souèasnì se složením jistiny 1000,- Kè ve 
výstavní kanceláøi v prùbìhu posuzování v kruhu. Nebude-li protest uznán jako opodstatnìný, jistina propadá ve 
prospìch poøadatele výstavy. Na protest podaný pozdìji nebude brán zøetel.

JAK SE K NÁM DOSTANETE / 

Autocamp pod Èerným lesem, U koupalištì 1530, 564 01 Žamberk

GPS: Loc: 50°5'11.764''N, 16°28'31.667''E 

www.autocamping.cz
(ubytování / accommodations)

HOW TO GET THERE:

Praha 

Brno

Ostrava
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Králové
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