SPECIÁLNÍ VÝSTAVA CANE CORSO
při SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ PSŮ 2021
1.10.2021
BVV BRNO
Psi s kupírovanýma ušima nebudou na výstavu přijati
Uzávěrky přihlášek:
1. uzávěrka – do 31. 5. 2021
2. uzávěrka – do 30. 6. 2021
3. uzávěrka – do 15. 8. 2021
Výstavní poplatky
1. pes a další psi
Štěňata, dorost, veteráni

1. uzávěrka
1200 Kč
600 Kč

2. uzávěrka
1400 Kč
700 Kč

3. uzávěrka
1600 Kč
800 Kč

Platby jsou možné pouze převodem na účet
Organizátor:
Cane Corso klub Česká republika, z.s.
Adresa: Dukelských hrdinů 747/19, Prague 7, Česká republika
Tel.: +420 233 372 021
Email: specialtycc2021@email.cz
Číslo bankovního účtu: 55305530/0300
Rozhodčí: Damir Skok, HR
Místo konání:
Areál výstaviště BVV, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed
Registrace:
Přečtěte si prosím pozorně pokyny. Přihlášení je možné pouze pomocí on-line systému
www.dogoffice.cz. Přihlášky zaslané poštou nebudou přijaty. Při registraci je potřeba mít nejdříve
zřízen účet v systému. Následně v části MOJI PSI si založíte Vašeho psa a vložíte informace o něm.
Přes záložku DOKUMENTY u konkrétního psa nahrajte čitelnou oboustrannou kopii průkazu původu.
V průkazu původu musí být čitelně uvedeny informace o majiteli. V záložce DOKUMENTY také
přidejte certifikáty nebo šampionáty, pokud budete psa hlásit do třídy pracovní, nebo vítězů.

Po úspěšné registraci vám přijde potvrzovací email, zároveň přihlášku vidíte v části - MOJE
PŘIHLÁŠKY. Po dokončené registraci vám systém vygeneruje variabilní symbol pro platbu. Přihláška je
platná pouze v případě, že je ZAPLACENÁ. V případě, že Vám potvrzovací email nedorazil, registrace
NEPROBĚHLA! V takových případech nás neprodleně kontaktujte na email specialtycc2021@email.cz.
Pořadatel má právo bez uvedení důvodu nepřijmout psa na výstavu. Výjimky jsou možné pouze se
souhlasem organizátora. Odesláním přihlášky se účastník zavazuje dodržovat řády a předpisy FCI a
ČMKU a propozice výstavy.
Přihláška psa do více tříd, storna přihlášek a přihlášky podané po 3. uzávěrce nebudou akceptovány.
Změna třídy nebo odhlášení ze třídy není povoleno. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den
konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Vstupní listy budou dostupné ve vašem
uživatelském účtu na portálu www.dogoffice.cz před konáním výstavy.
Pro zařazení psa do třídy pracovní musí mít pes vložený scan dokladu o úspěšném absolvování
zkoušky z výkonu v systému www.dogoffice.cz. Pro zařazení psa do třídy vítězů musí mít pes vložený
scan titulu Mezinárodní šampion, národní šampion některé ze členských zemí FCI, Národní vítěz,
Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Světový vítěz nebo Evropský vítěz (titul musí být získán
v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů) v systému www.dogoffice.cz. V případě,
že nebudou přílohy vloženy, bude pes automaticky zařazen do třídy otevřené.
Třídy: Psi jsou rozděleni to tříd dle pravidel ČMKU a FCI: třída štěňat, třída dorostu, třída mladých,
mezitřída, třída otevřená, třída pracovní, třída vítězů a třída veteránů
Tituly: CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, BOB, BOS, BOV, Vítěz speciální výstavy
Udělování titulů není nárokové.
Organizátor si vyhrazuje možnost změny rozhodčího.
Veterinární podmínky
Všichni jedinci musí být klinicky zdraví. Psi musí mít platný pas zvířete v zájmovém chovu (pet
passport) nebo očkovací průkaz a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1,
písm. f) veterinárního zákona.
Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 z 12. června 2013. Na akci a všechny účastněné jedince se
vztahují platné veterinární podmínky ČR a EU.
Všeobecná ustanovení
Výstava se řídí řády a předpisy ČMKU a FCI a je přípustná výhradně psům a fenám plemene cane
corso, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Všichni psi jsou
posuzování dle výstavního řádu FCI a ČMKU. Z výstavy se vylučují jedinci nemocní, háravé nebo kojící
feny, feny ve vyšším stupni březosti nebo jedinci s kupírovanýma ušima.
Vystavovatelé jsou zodpovědní za welfare psů. Je přísně zakázáno vystavovat psa situacím, které by
mohly ohrozit jeho zdraví nebo welfare jako např. ponechat jej ve vozidle za vedra nebo zimy nebo se
k němu chovat hrubým způsobem. Porušení tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z výstavy
bez nároku na vrácení registračního poplatku.

Všichni jedinci musí být na vodítku. Není povoleno jejich volné pobíhání. V průběhu výstavy musí
majitel mít své psy plně pod kontrolou a zodpovídá za všechny škody způsobené jinému psovi, lidem
a za škody způsobené na majetku organizátora. Organizátor není zodpovědný za poranění ani za
úmrtí psa. Změny exteriérů psů jsou zakázány.
V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení
nákladů výstavy.
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, určení pořadí a zadání titulů) není přípustný. Protest
z formálních důvodů (porušení výstavního řádu ČMKU nebo propozic této výstavy) je přípustný.
Protest musí být podán písemně výstavnímu výboru a současně se složením jistiny ve výši 5.000 Kč.
V případě zamítnutí propadá výstavní poplatek ve prospěch pořadatele výstavy. Protest může být
podán pouze v průběhu výstavy. Protest podaný po skončení výstavy není přípustný.
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na klubovém webu, v klubové ročence a
ve výstavním katalogu. Katalog bude v digitální podobě a bude zaslán na email uvedený v přihlášce
nejpozději v den konání výstavy.
UPOZORNĚNÍ
Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce souhlasí účastníci včetně jejich
doprovodu s tím, že můžou být předmětem fotografování a záznamů. Pokud si to nepřejí, musí to
oznámit fotografovi. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Změna
rozhodčího je možná.
Upozorňujeme vystavovatele, že na výstavě může být provedena namátková kontrola identity psů.
Doporučujeme vystavovatelům, aby si zkontrolovali čitelnost tetování nebo čipů předem.
Vystavovatel je povinen na požádání předložit průkaz původu ke kontrole tetovacího čísla nebo čipu a
očkovací průkaz.
POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na Světové setkání chovatelů a majitelů psů plemene cane corso, které
se bude konat v pátek 1. 10. 2021 odpoledne v areálu BVV Brno v rámci Světové výstavy psů. Akce
bude trvat cca 3 hodiny. Detailní informace je možné nalézt ZDE.

Za Cane Corso klub Česká republika
RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda Cane Corso klubu ČR
Další informace Vám poskytnou:
RNDr. Evžen Korec, CSc. – předseda klubu
Email: director@zootabor.eu
Tel.: + 420 233 372 021
Bc. Lenka Ungrová – tajemník výstavy
Email: specialtycc2021@email.cz
Tel.: + 420 233 372 021

