
MOPS KLUB ČESKÉ REPUBLIKY

Pořádá

XXXVI. KLUBOVOU VÝSTAVU MOPSŮ 
a

X. ročník MEMORIÁLU ZDEŇKA BLÁHY

se zadáváním titulů CAC, CAJC, BOJ, BOV, BOB, BOS,
 Klubový vítěz, Klubový vítěz ml., Klubový vítěz veteránů  

v neděli 19.6. 2022

Hotel Svornost Praha 9 - Dolní Počernice

(Novozámecká 284, Hlavní Město Praha, Czech Republic)

                                       

                                   Rozhodčí: MUDr. Milan Raba
 

      

                Termín přihlášek:
 

                Uzávěrka ……… 27.5. 2022
                          

                                                                                                                                                              



PŘIHLÁŠKY POUZE PŘES DOGOFFICE ČMKU 

  informace : tel: +420 736200152, email: Dogfamilie@seznam.cz

Platební údaje:
ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Okresní pobočka 305 09 Plzeň
Název účtu:Mops Klub ČR, číslo účtu: 0725280329/0800
Kód banky: 0800
Variabilní symbol - bude vygenerováno v DO

IBAN: CZ 19 0800 0000 0007 2528 0329

Uzávěrka přihlášek  27.5.2022 
 

Poplatky pro 
členy MKČR

Poplatky pro 
nečleny MKČR

Poplatky pro 

zahraniční

vystavovatele 

Za prvního přihlášeného psa 600,-Kč 800,-Kč 35,-EUR

Za druhého a dalšího přihl.psa 400,-Kč 600,-Kč 20,-EUR

Dorost 200,-Kč 300,-Kč 10,-EUR

Puppy 200,-Kč 300,-Kč 10,-EUR

Veteráni 200,-Kč 300,-Kč 10,-EUR

Třída čestná 200,-Kč 300,-Kč 10,-EUR

Třída mimo konkurenci 100,-Kč 200,-Kč  5,-EUR

Dítě a pes - přehlídka dětí se  psy, věk  dítěte do 10 let, přihláška musí být podána společně s 
přihláškou psa do uzávěrky…zdarma

Soutěž chovatelských skupin, dvojic a párů          

Poplatky pro členy MKČR Poplatky pro nečleny 

MKČR

Poplatky pro zahraniční

vystavovatele  

společně s přihláškou .......150,-Kč společně 

s přihláškou ......250,-Kč

společně 

s přihláškou ......10,-EUR

 při přihlášení na místě......250,-Kč při přihlášení 

na místě ......350,-Kč

při přihlášení 

na místě..........15,-EUR



PROGRAM:  od  900 hod Přejímka psů
            od 1000 hod Zahájení výstavy a posuzování 

        Po ukončení posuzování v kruzích proběhnou soutěže.
        Předávání pohárů

                    Zakončení výstavy

,

Všeobecná  ustanovení:

Výstava je přístupná psům a fenám plemene MOPS, zapsaným v plemenných knihách 
uznaných FCI. Vystavovaní jedinci se mohou dále výstavy zúčastnit, pokud 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. Volné 
pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se vylučují  feny v druhé polovině březosti, kojící 
feny, a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady 
v exteriéru psa.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu FCI a ČMKU.
Dále se řídíme Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení
exteriéru  psů  ČMKU.  V případě,  že  se  výstava  nekonala  z objektivních  příčin,  budou
poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno.

Jednotlivé barevné rázy mopsů se posuzují : černí zvlášť  a béžoví, apricot a stříbrní
dohromady 
CAJC,CAC se zadává psům a fenám oceněným známkou výborná 1 ve třídách mladých,
mezitřídy,  otevřené  a  vítězů.  Tento  titul  se  zadává  obzvlášť  kvalitním  jedincům  a  jeho
přiznání není nárokové.
O další tituly již soutěží všechny barevné rázy dohromady -
O titul  BOV soutěží  nejlepší  veterán  pes  a  fena,  o  titul  BOJ soutěží  nejlepší  mladý pes
(CAJC) a nejlepší mladá fena(CAJC). O titul Klubový vítěz  soutěží psi a feny, kteří získali
titul  CAC. O  titul  BOB soutěží Klubový vítěz pes a Klubový vítěz fena,  nejlepší mladý
pes(CAJC)  a  fena  (CAJC)  ,  nejlepší  veterán  pes(V1 z  třídy  veteránů)  a  fena(V1 z  třídy
veteránů) a všichni jedinci z třídy čestné, kteří získali známku V1.
 Titul BOS  -  do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), veterán pes
(V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci
z třídy čestné, kteří získali známku V1, Klubový vítěz pes nebo fena  opačného pohlaví než 
je jedinec, který obdržel titul BOB. 



Klubový vítěz – Titul klubový vítěz se zadává u psů a fen zvlášť. O titul Klubový vítěz pes
nastupují všichni psi, kteří získali titul CAC. O titul Klubový vítěz fena nastupují všechny
feny, které získaly titul CAC.

Klubový vítěz mladých - Titul klubový vítěz mladých se zadává u psů a fen zvlášť. O titul 
Klubový vítěz mladých pes nastupují všichni psi, kteří získali titul CAJC. O titul Klubový 
vítěz mladých fena nastupují všechny feny, které získaly titul CAJC.

Klubový vítěz veteránů - Titul klubový vítěz veteránů se zadává u psů a fen zvlášť. O titul 
Klubový vítěz veteránů pes nastupují všichni psi, kteří získali známku V1. O titul Klubový 
vítěz veteránů fena nastupují všechny feny, které získaly známku V1.

Vítěz plemene – Best of breed (BOB) - Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (Klubový 
vítěz mladých pes) a fena (Klubový vítěz mladých fena), nejlepší veterán pes (Klubový vítěz 
veteránů pes) a fena (Klubový vítěz veteránů fena), nejlepší dospělí jedinci pes a fena 
(Klubový vítěz pes a Klubový vítěz fena) a jedinci z třídy čestné, kteří získali známku V1.

Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ) - Titul získává nejlepší mladý pes nebo 
fena plemene z konkurence jedinců s titulem Klubový vítěz mladých.

Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV)
Titul získává nejlepší veterán pes nebo veterán fena plemene z konkurence jedinců s titulem 
Klubový vítěz veteránů.

Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex (BOS) - Do soutěže nastupují nejlepší 
mladý pes (Klubový vítěz mladých pes) nebo fena (Klubový vítěz mladých fena), nejlepší 
veterán pes (Klubový vítěz veteránů pes) nebo fena (Klubový vítěz veteránů fena), nejlepší 
dospělí jedinci pes nebo fena (Klubový vítěz pes a Klubový vítěz fena) a jedinci z třídy 
čestné, kteří obdrželi známku V1 opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.

 Všichni  přihlášeni  jedinci  obdrží  posudek  a  diplom.  Pro  vítěze  jednotlivých  tříd  jsou
připraveny ceny.

Vystavovatel  podáním přihlášky souhlasí se  zveřejněním svého jména, příjmení a 
adresy  v katalogu !



Doklady k účasti na výstavě:
 průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude vydán
 Platný očkovací průkaz nebo pas

 Veterinární podmínky:

Při přejímce psa bude požadováno :
 Platný očkovací průkaz (pas), v němž je potvrzeno platné očkování  proti vzteklině.

Veterinární podmínky platí i pro vystavovatele z místa konání výstavy a návštěvníky, kteří 
mají s sebou psy a nevystavují je!!

Pes musí  být opatřen  funkčním čipem, který bude kontrolován !

Protesty:

   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 1 200,- Kč a to v průběhu výstavy k rukám ředitele výstavy. Nebude-li 

protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Inzerce:

Uzávěrka inzerce je shodná s uzávěrkou přihlášek.

Pro jednotlivce i firmy:  1 strana A5…..1.000,- Kč         ½ strany……..500,- Kč



Rozdělení do tříd: ….puppy   4 –  6 měsíců
….dorost   6 –  9 měsíců
….mladých   9 – 18 měsíců
….mezitřída  15 – 24 měsíců
….otevřená  od 15 měsíců
….vítězů  od 15 měsíců (přístupná pro psy s uznaným 

mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového Vítěze speciální 
výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci 
dospělých.. 

.…veteránů  od   8  let
….čestná  od 15 měsíců (je přístupná pro psy s uznaným 

mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze,Vítěze 
speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a 
pořadí.Výborný 1 postupuje do soutěže o BOB a BOS
                                                     ....mimo konkurenci    od 15 měsíců ( v této třídě je možné vystavit    
psy bez nároku na klasifikaci a pořadí. 

Dítě a pes (Přehlídka dětí se psy, pes musí být na výstavě posouzen)

 SOUTĚŽE:

 Chovatelských skupin: do soutěže chovatelských skupin může chovatel přihlásit  minimálně
tři  psy  pocházející  z vlastního  chovu,  narozené  z různých  spojení
(min. od dvou různých otců nebo matek) a předvedené na této výstavě.

 Nejkrásnější pár: pes a fena jednoho majitele předvedeni na této výstavě

 Nejkrásnější dvojice: dva  jedinci  stejného  pohlaví  jednoho  majitele  předvedeni  na  této
výstavě

 Přihlásit do soutěží se můžete společně s přihláškou přes dogoffis
 nebo v den výstavy do 12 hod u stolečku výstavního výboru.

 OSTATNÍ  DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ!!

Dodatky v katalogu jsou nepřípustné. Psi,  kteří  nebudou v katalogu uvedeni,  nemohou být na této
výstavě předvedeni. Pořadatel si vyhrazuje právo přeřadit přihlašovaného jedince do jiné třídy, pokud
nesplňuje podmínky třídy, do níž je majitelem přihlašován!

Pořadatel má právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu!


	Při přejímce psa bude požadováno :
	Rozdělení do tříd: ….puppy 4 – 6 měsíců

