
 
BRIARD KLUB ČR 

 

pořádá 

 

29.4.2023 - KLUBOVOU VÝSTAVU 
 se zadáváním čekatelství CAJC, CAC, CC, Klubový vítěz  

 
                            Rozhodčí : 

 

WERNER GRIEPENKERL – Německo - psy  

             ULRIKE THEUMER – Německo - feny 

 

30.4.2023 - SELECTIONNÉ CZ 

 
                           Komise pro posouzení selection : 

                           Werner Griepenkerl, Ulrike Theumer, Petra Čapková, Adriana Babicová 

 

 
autokemp KONOPÁČ 

 http://www.konopac-hm.cz/ 

GPS  49.9374733N, 15.6474581E 
 

 

                

 

1. uzávěrka  –  31.3.2023 

2. uzávěrka  -   7.4.2023 

 

 

PROGRAM: 

08:00 - 09:15   přejímka psů 

             09:30   zahájení výstavy 

  9:30 - 15:30*  posuzování v kruzích 

15:30 - 17:00*  soutěže 

 
*Uvedené časy jsou orientační, mohou se lišit podle počtu přihlášených psů 

http://www.konopac-hm.cz/


TŘÍDY: 

• třída štěňat   (4 - 6 měsíců) 

• třída dorostu   (6 - 9 měsíců) 

• třída mladých   (9 - 18 měsíců) 

• mezitřída   (15 - 24 měsíců)  

• třída otevřená   (od 15 měsíců) – je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky či 

získaná ocenění 

• třída pracovní    (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s národním certifikátem vystaveným organizací 

pověřenou ČMKU nebo přímo ČMKU 

• třída vítězů    (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem 

šampióna, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Světového nebo 

Evropského vítěze. 

• třída veteránů   (od 8 let) 

• třída čestná   (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či 

titulem Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský či Světový vítěz bez nároku na 

CAC. Zadává se známka a pořadí. Jedinec se známkou  Výborný 1 se dale  zúčastnit  soutěže o BOB a 

BOS 

• třída mimo konkurenci   (od 15 měsíců) – v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a 

pořadí 

 

V každé třídě (kromě třídy mimo konkurenci) určí posuzovatel pořadí 1. – 4. 

 

Klasifikace:  třída štěňata a dorostu: 

  velmi nadějná, nadějná 

  třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů a čestná: 

  výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná, diskvalifikace, nemůže být posouzen, 

 

ZADÁVANÉ TITULY: 

   

Klubový vítěz – titul může být zadán psovi a feně z konkurence držitelů čekatelství CAC na výstavě se 

zadáváním titulů CAJC, CAC. 
 

Klubový vítěz mladých – titul může být zadán psovi a feně, kteří jsou držiteli čekatelství CAJC na výstavě se 

zadáváním titulů CAJC, CAC. 
 

Klubový vítěz veteránů – titul může být zadán psovi a feně ve třídě veteránů se známkou výborná 1 na výstavě 

se zadáváním titulů CAJC, CAC. 
 

Nejlepší černý pes/fena  – titul může být zadán psovi nebo feně z konkurence držitelů CAC. 
 

Nejlepší plavý pes/fena  – titul může být zadán psovi nebo feně z konkurence držitelů CAC 
 

Nejlepší mladý plemene / Best of Juniors (BOJ) – titul může být zadán psovi nebo feně z konkurence držitelů 

CAJC. 
 

Nejlepší veterán plemene / Best of Veterans (BOV) – titul může být zadán psovi nebo feně se známkou 

výborná 1 ze třídy veteránů. 
 

Vítěz plemene / Best of breed (BOB) – do soutěže nastupuje pes a fena, kteří obdrželi titul CAJC, nejlepší 

dospělí jedinci pes a fena (Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Vítěz výstavy) a pes a fena, kteří obdrželi ve 

třídě veteran, čestné známku V1. 
 

Nejlepší z opačného pohlaví / Best of opposite sex (BOS) – do soutěže nastupuje pes nebo fena, kteří obdrželi 

titul CAJC, nejlepší dospělý jedinec pes nebo fena (Klubový vítěz) a pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě 

veteran, čestná známku V1, jenž jsou opačného pohlaví než jedinec, který získal titul BOB. 
 

Nejlepší štěně plemene –  do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1. 
 

Nejlepší dorost plemene – do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1.  



 

SOUTĚŽE  
 

Nejhezčí pár psů – do soutěže nastupují pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho 

majitele nebo stejných majitelů. Spolumajitelství musí být uvedeno v průkazu původu obou jedinců. 
 

Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně 3 a maximálně 5 jedinců 

pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (minimálně od dvou různých otců nebo matek) 

a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele. 

 

Chovatelskou stanici a Nejlepší pár je možno přihlásit ve výstavní kanceláři v den výstavy do 12.00 hodin. 

Výstava je pořádána v souladu s výstavním řádem ČMKU v platném znění. Udělení titulů není nárokové. 

 

ceník v CZK 
I.uzávěrka 31.3.2023 II. uzávěrka 7.4.2023 

            Člen BK ČR        Nečlen BK ČR  

1. pes (mimo tř. štěňat, dorostu, veteránů, 

čestné) 
I. 650,- I. 900,- 

II. 850,- II. 1 000,- 

2. a další pes (mimo tř. štěňat, dorost, 

veteránů, čestné) 
I. 550,- I. 800,- 

II. 750,- II. 900,- 

třída štěňat, dorostu, veteránů, čestná I. 150,- I. 200,-  

II. 150,- II. 200,- 

mimo konkurenci bez poplatku bez poplatku 

soutěže (pár, skupina, dítě a pes) 
I. 100,- I. 200,- 

II. 200,- II. 300,- 

SELEKCE  800,-           1 300,- 

 

číslo účtu: 2501314517/2010 

poznámka k platbě: KV 2023 – jméno majitele, VS – číslo vašeho mobilního telefonu 
 

Majitel účtu:  Briard klub ČR z.s. 
 

PŘIHLAŠOVÁNÍ ON-LINE:     https://www.dogoffice.cz/ 
 

Pokyny pro přihlašování: 

 

Výstavní poplatek nelze platit na místě v den výstavy!  

 
Kontakt :  Martina Mikulová, tel.: 702 296 803, email: mikulovamartina@seznam.cz 

 
Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. 

Přijetí psa na výstavu bude potvrzováno. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního 

řádu ČMKU a těchto propozic. Přihlašovatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté pořadateli výstavy budou 

použity v katalogu a dokumentech výstavy, případně na klubovém webu. 

 

 

 

Selectionné ČR 

Přihlašování a dodání dokumentů ( kopie průkazu původu, potvrzení o vyhodnocení RTG a CSNB ) na 

email : selectionneBKCR@seznam.cz 

Selection se mohou zúčastnit jedinci , kteří dosáhli den před konáním akce věku 15 ti měsíců. 

Selection se mohou zúčastnit jedinci, kteří: 

a) mají vyhodnocen RTG DKK v členské zemi FCI s výsledkem A nebo B 

b) mají vyhodnocen test na CSNB s výsledkem „clear“ /negativní/. 

Okamžité odstoupení ze selection v jejím průběhu je možné. Poplatek propadá ve prospěch BK ČR. 

mailto:mikulovamartina@seznam.cz


Ve stanoveném termínu zaslat řádně vyplněnou přihlášku na adresu pořadatele, včetně dokumentace 

prokazující splnění 

podmínek pro účast na selection, jmenovitě kopii průkazu původu, kopii výsledku RTG DKK, kopii 

výsledku CSNB. 

Předložit potřebnou dokumentaci k prokázání podmínek pro selection, jmenovitě členský průkaz BK ČR 

(neplatí pro nečleny BK ČR , kteří mají vyšší účastnický poplatek), platný průkaz původu, výkonnostní a 

výstavní průkaz psa, veterinární 

osvědčení a očkovací průkaz psa. 

Selectionné se skládá ze tří částí: 

- zkouška povahy 

- posouzení exteriéru 

- závěrečné hodnocení a udělování titulu „selectionné“ 

Přesný popis provádění povahového testu Selectionné ČR najdete na klubovém webu 

v sekci Dokumenty klubu – ŘÁD SELECTIONNÉ. 

 

 

 

Veterinární podmínky: 

Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního 

zákona) nebo platný pas. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Tyto doklady musí obsahovat záznam o platném 

očkování proti vzteklině, tzn. ve stáří od 3 do 6 měsíců zvířete po 21 dnech ode dne, kdy bylo provedeno 

základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že očkovací látka byla podána během doby platnosti 

předchozí očkovací látky. Psi musí být v imunitě proti psince, parvoviróze a infekční hepatitidě. Toto se týká 

i psů, kteří se výstavy přímo neúčastní, ale jsou v místě výstavy přítomni. Výstavy se smí zúčastnit jen zvířata, 

která prošla veterinární přejímkou a splňovala určené veterinární podmínky. 

Všeobecná ustanovení: 

Výstava je přístupná psům a fenám plemene briard zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den 

výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi ve výhradním majetku občana ČR musí být 

zapsáni v české plemenné knize. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo 

vystavovatelům, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může bez 

udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Změny exteriéru psa, prováděné nadměrným lakováním, tónováním 

srsti a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším 

stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v 

exteriéru. 

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava 

nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel souhlasí se 

zveřejněním své adresy v katalogu. 

Protest: 

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 a 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. 

Protest může být podán pouze v průběhu výstavy. 

Protestní komise je zpravidla tříčlenná; je tvořena hlavním rozhodčím, ředitelem výstavy a jedním z rozhodčích. 

Na výstavách, kde posuzuje pouze jeden rozhodčí, nebo pouze zahraniční rozhodčí, může být protestní komise 

pouze dvoučlenná. V takovém případě ji tvoří pouze hlavní rozhodčí a ředitel výstavy. 

Protest projedná komise, a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O 

projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis.  

Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.  

 

Inzerce ve výstavním katalogu: 

Cena inzerátu -   celá strana     A5    400,- Kč           1/2 strany    A5  200,- Kč 

                 3/4 strany    A5    300,- Kč           1/4 strany    A5    100,- Kč 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 


