
Českomoravská kynologická unie 

Moloss Club CZ, z.s. ve spolupráci s MSKS Zbraslav u Brna 
 

ZVOU VŠECHNY MILOVNÍKY MOLOSSKÝCH PLEMEN NA 

 

SPECIÁLNÍ  VÝSTAVU MOLOSS CLUBU CZ 
se zadáváním ocenění CAJC, CAC ČR a titulů Vítěz speciální výstavy a Vítěz speciální výstavy 

mladých Moloss Clubu CZ 2021 

 

která se uskuteční 

v sobotu 11.9.2021 ve Zbraslavi u Brna 
areál Moravskoslezkého kynologického svazu 

 

Speciální výstava pro všechna plemena v našem klubu zastřešená : 

Americký bulldog, Anglický mastiff, Argentinská doga, Boerboel, Bordeauxská doga, Brazilská fila, Bullmastiff, 

Cao de Castro Laboreiro, Cane Corso Italiano, Estrelský pastevecký pes, Presa Canario, Kangalský pastevecký 

pes, Neapolský mastin, Perro de Presa Mallorquin, Pyrenejský mastin, Středoasijský pastevecký pes, Španělský 

mastin, Tosa Inu a Uruguayský Cimarron 
 

1. uzávěrka přihlášek:  23.7.2021 

2. uzávěrka přihlášek:    1.9.2021 (oficiální uzávěrka) 

 

Program:  

8.00 –  9 .30   Přejímka psů 

9.45 – 10.00   zahájení výstavy 

10.00 – 14.00   posuzování v kruzích 

14.00 – 15.00   Soutěže, přehlídka vítězů, nejlepší pes výstavy 

 

 

Přihlášky: www.dogoffice.cz (přihlášení pouze online přes DogOffice) 

Platby:  Bankovní převod: 275836253 / 0300 

   IBAN platby ze zahraničí CZ28 0300 0000 0002 7583 6253 

Složenkou:  poštovní poukázka „A“  

Jako variabilní symbol použijte číslo přihlášky z DogOffice ! 

 

Rozhodčí:  Jaroslav Matyáš (SK),  Fatih Çokcan (TUR) , Karel Frank (CZ) 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny ! 

 

Generální sponzor: 
 

 

 

 

 

 

http://www.dogoffice.cz/


Třídy a možné tituly: 

štěňat:  4 - 6 měsíců – velmi nadějný 

dorost:  6 - 9 měsíců – velmi nadějný 

mladých: 9 - 18 měsíců (CAJC,  BOJ, BOB, VSVM,  Best In Show, BOS) 

mezitřída: 15 - 24 měsíců (CAC, res.CAC, VSV, BOB, Best In Show, BOS) 

otevřená: nad 15 měsíců (CAC, res.CAC, VSV, BOB, Best In Show, BOS) 

pracovní :         viz Směrnice ČMKU – Příloha 4 /www.cmku.cz/ (CAC, res.CAC, VSV nebo KV, BOB, Best In 

Show, BOS) – doložit certifikát 

vítězů:  nad 15 měsíců, psi a feny s titulem národní nebo mezinárodní šampion krásy FCI - doložit  

fotokopií ocenění (CAC, res.CAC, VSV nebo KV, BOB, Best In Show, BOS) 

veteránů: nad 8 let –  Vítěz speciální výstavy veteránů, BOB, BOV) 

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 se může účastnit soutěže o BOB a BOS. 

 

Ocenění: 

Posuzuje se podle platných standardů FCI. Všichni ohodnocení psi obdrží posudek. 

 
Soutěže: 

• Nejkrásnější štěně – nastupují psi i feny s oceněním VN 1 ze třídy štěňat    

• Nejkrásnější dorost - nastupují psi i feny s oceněním VN 1 ze třídy dorost 

• Nejlepší mladý jedinec – nastupují psi a feny s oceněním BOJ  

• Nejhezčí pár psů - pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele (posouzení na výstavě) 

• Chovatelská skupina - pro nejméně 3 jedince stejného plemene od jednoho chovatele (posouzení na výstavě) 

z různých spojení (nejméně dvě různé matky, nebo dva různí otcové; nemusí být v majetku chovatele). 

• Dítě a pes – pro děti ve věkových skupinách 6-8 let, 9-13 let, 14-17 let. 

• Adult Handling – soutěž dospělých vystavovatelů nad 18 let v předvádění psů 

• Nejhezčí veterán  - nastupují psi a feny s oceněním BOV 

 

Doklady k účasti na výstavě: 

• Průkaz o původu psa. 

• Pas psa nebo očkovací průkaz 

• Vstupní list 

 

Veterinární podmínky: 

• Platné očkování proti vzteklině, parvoviróze a psinkovému komplexu. 

• Jednoznačná identifikace psa (čip, čitelné tetování) 

• Na výstavu je zakázán vstup psům s kupírovanýma ušima. 

 

Všeobecná ustanovení: 

Výstava je přístupná všem psům a fenám uvedených plemen, zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli 

v den výstavy věku, požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel nezodpovídá za škody, způsobené psem 

nebo vystavovatelem. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Výstavní 

výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším 

stupni březosti, kojící feny, jedinci s kupírovanýma ušima a jedinci s veterinárním zákrokem k odstranění vady 

v exteriéru. 

Majitelé psů s titulem BOB, BOJ, VN 1 a BOV jsou povinni zúčastnit se závěrečné přehlídky. Účast na výstavě 

bude potvrzena vstupním listem. Vystavovatelé si jsou vědomi toho, že budou uvedeni v katalogu výstavy. 

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů 



spojených s přípravou výstavy. 

Prodej štěňat na výstavě je zakázán. 

 

Protesty: 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů. Protest musí 

být podán písemně během konání výstavy se současně složenou jistinou 1100,- Kč. Nebude-li protest uznán 

jako oprávněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele. 

 

Výstavní poplatky: 

Vystavovatelé z České republiky a Slovenska (členové Moloss Clubu CZ mají slevu - viz 2. sloupec - člen MC): 

 1. uzávěrka 2. uzávěrka  

Třída poplatek člen MC poplatek Člen MC 

Štěňat, dorost, čestná 250,- Kč 

12 eur 
200,- Kč 

10eur 
300,- Kč 

14 eur 
250,- Kč 

12 eur 

1.pes do tříd  mladých, mezitř., otevř., prac. a vítězů 650,- Kč 

29 eur 

550,- Kč 

25 eur 
850,- Kč 

37 eur 
650,- Kč 

29 eur 

2.pes do tříd  mladých, mezitř., otevř., prac. a vítězů 500,- Kč 

22 eur 
400,- Kč 

18 eur 
550,- Kč 

25 eur 
450,- Kč 

20 eur 

Soutěže (páry, chovatelské skupiny, Adult Handling) 200,- Kč 

10 eur 
150,- Kč 

8 eur 
250,- Kč 

12 eur 
200,- Kč 

10 eur 

Veteránů 250,- Kč / 12 eur / Pro členy MC CZ zdarma 

Dítě a pes Zdarma 

 

Přihlášky budou přijaty jen se zaplaceným poplatkem, výjimku mohou mít jen zahraniční 

vystavovatelé, kteří mají možnost platit  na místě v den výstavy. Neúčast na výstavě neopravňuje 

k navrácení výstavního poplatku. 

 

Možnost parkování přímo v areálu. 

 

 

 

Informace:  Eva Handlová 

    boerboelcz@email.cz 

    +420 777 258 681 

 

 

                                                                                                                       

mailto:boerboelcz@email.cz

