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Krajská speciální výstava a bonitace 

Německých ovčáků 

ZKO Kolín – Borky                                  
 
Sobota 23. dubna 2022:  Krajská speciální výstava Německých ovčáků 
Rozhodčí:      Ing. Karel Strouhal – všechny třídy 

Program: 07:30 – 08.45 - přejímka psů 
09:00 – 09:15 - slavnostní zahájení 
09:15 – 15:00 - posuzování tříd 

 Před posuzováním pracovních tříd přestávka na oběd 

  

Výstavní poplatek:   za prvního psa      400 Kč 
                                         za další psy            300 Kč 
                                         nečlen klubu NO  800 Kč 
 

Třídy: 

Dorost       6 – 12   měsíců 

Mladý     12 – 18 měsíců 

Dospívající     18 – 24 měsíců 

Pracovní     24 – 96 měsíců 

Veteráni     nad 8 let 

Třída dlouhosrstých je posuzována samostatně 
 
V případě nekonání akce z důvodu vyhlášených opatření bude poplatek v plné 
výši vrácen. 
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Neděle 24. dubna 2022:  Bonitace Německých ovčáků 
Rozhodčí:     Ing. Karel Strouhal 
Figurant:     Václav Kuncl 
 
Program: 07:30 – 08.45 - přejímka psů 

09:00 – 09:15 - slavnostní zahájení 
09:15 – 15:00 - posuzování  
 

Před akcí proběhne 1 až 2x trénink, datum a čas bude upřesněn. 
 
Bonitační poplatek:  400 Kč (nutné zapsané DNA) 
 
V případě nekonání akce z důvodu vyhlášených opatření bude poplatek v plné 
výši vrácen. 
 
 
Uzávěrky registrací:   15. dubna 2022 – pro obě akce 

Místo konání:    Kynologické cvičiště ZKO Kolín – Borky 
      Brankovická 1275, Kolín V, 280 02 Kolín 
 

Pokyny k registraci: 

Pro každého psa/fenu je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.  
Přihlášky se budou přijímat pouze elektronicky: 
Přihláška na výstavu 
https://forms.gle/Acq3pRjXtDcApvNc8 
Přihláška na bonitaci 
https://forms.gle/NEgYsYBMP3ie3q4v8 
 
Startovné uhraďte na  č.ú. 000000-0429028399/0800, v.s. posledních 6 čísel čipu 
kopie potvrzení o zaplacení a potvrzení členství v klubu NO přiložte do přihlášky. 
 
V případě potřeby kontaktujte   
Bartušková Ivana 
tel: 602 294 152 
e-mail: bartuskova.i@seznam.cz  

https://forms.gle/Acq3pRjXtDcApvNc8
https://forms.gle/NEgYsYBMP3ie3q4v8
mailto:bartuskova.i@seznam.cz
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Pokud pes/fena dosáhne v den výstavy vyššího věku, musí být zapsán v třídě 

s patřičným věkem. 

Např.: Jsou-li psovi v den výstavy dva roky (24 měsíců) musí být zapsán do třídy 

“Pracovní“. Nemůže závodit v kategorii “Dospívající“. 

V jeden výstavní den může být pes/fena přihlášen pouze do jedné třídy. 
Změny tříd jsou možné do zahájení výstavy. Po zahájení již ne. 
 

 

Posuzování: 

Bude probíhat dle výstavního řádu. Známku výborný může obdržet jedinec pouze 
ve třídě pracovní, který má složenou zkoušku z výkonu a rtg.  max. 2. st. výsledek 
zapsaný v PP. Rovněž ve třídě dospívajících musí být zapsán rtg. 

 

Výstavní ocenění: 

Dorost   velmi nadějný – nadějný 
Mladý   velmi dobrý – dobrý – dostatečný 
Dospívající   velmi dobrý – dobrý – dostatečný 
Pracovní    výborný – velmi dobrý – dobrý – dostatečný 
Veteráni              
Tituly    Vítěz třídy          Krajský vítěz 
 

Složení výstavního výboru: 

Ředitel výstavy:           Štaubert Petr 
Vedoucí kruhu:            Záliš  Roman 
Výstavní kancelář:       Bartušková Iva 
Občerstvení:                 členové ZKO 
Ozvučení:                      Pícha Jan 
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Upozornění pro vystavovatele: 

Ihned po příchodu na výstaviště překontrolujte správnost zařazení vašeho psa do 
třídy, podle data narození a pohlaví. Není-li v katalogu správně zařazen, vyžádejte 
si jeho přeřazení. Po zahájení posuzování v kruhu již přeřazení není možné. 

 

Doklady nezbytné k účasti na výstavě a veterinární opatření: 

Originál pp psa a výkonnostní průkaz. 
Všichni musí mít potvrzení o platné očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě 
a parvoviróze,  ne mladší jeden měsíc 

 

 

Všeobecná ustanovení: 

Volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen obojkem 
a vodítkem. V areálu není dovoleno vázat psy k plotu, 
pořadatel za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu 
psa neodpovídá. 
Vystavovatel odpovídá za škody způsobené psem a je povinen řídit se pokyny 
pořadatele. 
 
VŠICHNI ZÚČASTNĚNÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT PLATNÁ VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ.  
Při příchodu a v průběhu akce bude kontrolováno dodržení nařízení platných v 
den konání výstavy. 
 

Protest: 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z 
formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být 
podán písemně, ve výstavní kanceláři, současně se složením jistiny 500 Kč, a to 
pouze v průběhu výstavy, tzn. dokud se posuzuje v kruzích (neplatí pro přípravný a 
závěrečný kruh). Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele 
výstavy. 
 


