
 

PROPOZICE 

XII. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 

JACK a PARSON RUSSELL TERIÉRŮ 2021 
se zadáním CAJC, CCJ, CAC, CC a Vítěz speciální výstavy 

 

sobota 24. července 2021 

v prostředí přírodního parku v bezprostřední blízkosti centrálního parkoviště pod zámkem 

Konopiště (2 km od Benešova) 

___________________________________________________________________ 

 

 
Program: 

08:00 – 09:45  Přejímka psů 

09:45 – 10:00  Zahájení výstavy 

10:00 – 14:00  Posuzování v kruzích 

od 14:45  Závěrečné soutěže 

 

Informace ohledně výstavy podá: 

Kristýna Hnetilová  

mobil.: +420 728 743 618 

e-mail: tynka.hnetilova@seznam.cz 

web: www.pjrt-show.cz, www.kcht.cz 

 

Přihlášky zasílejte na adresu: 

Věra Hnetilová 

Strýčice 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou  

 

nebo na email: 

pjrtshow@gmail.com  

 

a nebo na: 

www.dogoffice.cz 

 

Každá e-mailem obdržená přihláška, bude potvrzena. Pokud Vám potvrzení nedorazí, 

informujte se na tel. čísle +420 728 743 618 

 

Uzávěrka přihlášek: 

1. uzávěrka: 4. 6. 2021   2. uzávěrka: 7. 7. 2021   

 

 

 

http://www.pjrt-show.cz/
mailto:pjrtshow@gmail.com


Tituly zadávané pro obě plemena: 

 
CAJC, CCJ, BOJ, CAC, CC, res. CAC, CCV, Vítěz speciální výstavy, BOB a BOS 

(do kruhu o titul BOB nastupují oba Vítězové speciální výstavy mladých, Vítěz speciální  

výstavy pes, Vítěz speciální výstavy fena, oba Vítězové speciální výstavy veteránů (V1 ze 

třídy veteránů) a oba V1 ze třídy čestné  

Nejlepší štěně pes plemene 12. Speciální výstavy JRT a PRT 2021 

(oceněn je pes se známkou velmi nadějný první – VN 1) 

Nejlepší štěně fena plemene 12. Speciální výstavy JRT a PRT 2021 

(oceněna je fenka se známkou velmi nadějná první – VN 1) 

Nejlepší štěně 12. Speciální výstavy JRT a PRT 2021 

(do kruhu nastupuje pes a fena z třídy štěňat oceněná známkou VN 1) 

Nejlepší dorost pes plemene 12. Speciální výstavy JRT a PRT 2021 

(oceněn je pes se známkou velmi nadějný první – VN 1) 

Nejlepší dorost fena plemene 12. Speciální výstavy JRT a PRT 2021 

(oceněna je fenka se známkou velmi nadějná první – VN 1) 

Nejlepší dorost 12. Speciální výstavy JRT a PRT 2021 

(do kruhu nastupuje pes a fena z třídy dorostu oceněná známkou VN 1) 

Nejlepší mladý jedinec plemene „BOJ“ 12. Speciální výstavy JRT a PRT 2021 

(do kruhu nastupuje CAJC, CCJ pes a CAJC, CCJ fena) 

Vítěz 12. Speciální výstavy mladých 2021 – může obdržet pes i fena s oceněním V1, CAJC 

ve třídě mladých 

Vítěz 12. Speciální výstavy JRT a PRT 2021 pes 

(do kruhu nastupují všichni psi ocenění titulem CAC, CC) 

Vítěz 12. Speciální výstavy JRT a PRT 2021 fena 

(do kruhu nastupují všechny feny oceněné titulem CAC, CC) 

Vítěz 12. Speciální výstavy z třídy čestné 2021 (do kruhu nastupují V1 pes a fena z třídy 

čestné) 

Vítěz 12. Speciální výstavy veteránů 2021 - může obdržet pes i fena s oceněním V1 ve třídě 

veteránů 

Nejlepší veterán plemene „BOV“ 12. Speciální výstavy JRT a PRT 2021 

(do kruhu nastupuje CCV pes a CCV fena) 

BOB 

(do kruhu o titul BOB nastupují oba Vítězové speciální výstavy mladých, Vítěz speciální  

výstavy pes, Vítěz speciální výstavy fena, oba Vítězové speciální výstavy veteránů (V1 ze 

třídy veteránů) a oba V1 ze třídy čestné) 

BOS 

(do kruhu nastupují účastníci soutěže o BOB opačného pohlaví, než je jedinec, který získal 

BOB) 

 

Soutěže: 

lze přihlašovat přímo na výstavě před ukončením posuzování 

 

➢ Dítě a pes (pro děti od 3 – 9 let) 

➢ Nejlepší pár (pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majet-

ku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v 

průkazu původu) 

➢ Soutěž o nejlepšího plemeníka (do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potom-

ky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí 

být na výstavě posouzen. 
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➢ Nejlepší chovatelská skupina (sestává se z nejméně tří a nejvýše pěti jedinců stejného 

plemene, bez ohledu na pohlaví, pocházejících od stejného chovatele, ze stejné chovatel-

ské stanice, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek)  

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

 

Závěrečné soutěže: 

➢ Nejlepší štěně výstavy 2021 (do kruhu nastupují Nejkrásnější štěně PRT a JRT) 

➢ Nejlepší dorost výstavy 2021 (do kruhu nastupují Nejkrásnější dorost PRT a JRT) 

➢ Nejlepší mladý výstavy 2021 (do kruhu nastupují BOJ PRT a BOJ JRT) 

➢ Nejlepší z třídy čestné 2021 (do kruhu nastupují vítěz plemene čestné JRT a PRT) 

➢ Nejlepší veterán výstavy 2021 (do kruhu nastupují BOV PRT a BOV JRT) 

➢ Nejlepší PJRT výstavy 2021 (do kruhu nastupují BOB PRT a BOB JRT) 

 
Třídy:  

Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce). Pro zařazení do 

třídy pracovní je nutno k přihlášce připojit fotokopii certifikátu opravňujícího k zařazení do 

této třídy (certifikát pro psy loveckých plemen vydává ČMKJ, Lešanská 1176/2, 141 00 Praha 

4). Pro zařazení do třídy vítězů nebo čestné je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu 

opravňujícího k zařazení do této třídy (mezinárodní a národní šampión, Národní vítěz, 

Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz). Tituly musí být 

získány v konkurenci dospělých. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání 

výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pro každého psa je nutno 

vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce přiložte fotokopii obou stran průkazu 

původu – platí pro všechny jedince přihlášené na výstavu. Bez fotokopie průkazu původu 

nebude přihláška přijata. Vystavovaní jedinci mohou být přihlašováni pouze do jedné z 

uvedených tříd. 

 

Veterinární podmínky:  

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahující záznam, že 

pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích 

zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze 

dne 26. 5. 2003. Psi musí být klinicky zdraví.  

 

Protesty:  

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. 

Protestovat lze pouze z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic). Protest 

musí být podán písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši  

1.400 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.  

 

Výstavní poplatky: 

1. uzávěrka: 4. 6. 2021   2. uzávěrka: 7. 7. 2021 

 

za 1. psa vč. katalogu   700 Kč / 35 €     800 Kč / 40 € 

za dalšího psa    600 Kč / 30 €   700 Kč / 35 € 

štěňata, dorost, veterán  300 Kč / 20 €    400 Kč / 25 € 

čestná          300 Kč / 20 €   400 Kč / 25 € 

chovatelská skupina   300 Kč / 20 €   400 Kč / 25 € 

nejhezčí pár    300 Kč  / 20 €   400 Kč / 25 € 

soutěž plemeníků   300 Kč / 20 €   400 Kč / 25 € 

dítě a pes    zdarma/free    zdarma/free 



Poplatek uhraďte na č. účtu: 1029318703/6100 a jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho 

mobilního telefonu. 

Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata. 

 

Pro zahraniční vystavovatele: majitel účtu: Kristýna Hnetilová,  

IBAN: CZ0961000000001029318703, SWIFT/BIC: EQBKCZPP  

adresa pobočky je: Equa bank a.s., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8  

nebo je možná platba na místě v hotovosti. 

V případě nekonání výstavy z důvodu vyšší moci, budou výstavní poplatky použity na  

uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy. Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin není  

důvodem k vrácení výstavního poplatku. Za prvního psa nelze považovat psa z třídy štěňat, 

dorostu, veteránů a čestné. 

Zahraniční vystavovatelé mohou zaplatit výstavní poplatky přímo na místě. 

 

Všeobecná ustanovení:  

Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa a 

neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí 

vystavovatel. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (pokud 

není vina na straně pořadatele výstavy), psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v 

druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato 

právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům.  

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu 

nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo 

pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování česání a kartáčování. Je také zakázáno, 

vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, než je nezbytné pro úpravu. Vystavovatelé 

jsou odpovědní za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit jeho 

zdraví nebo blaho, jako např. ponechat jej ve vozidle za mimořádného vedra nebo zimy, resp. 

chovat se k němu hrubým způsobem. Porušení tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení 

z dané i následujících výstav. 

Přijetí psa na výstavu bude písemně nebo e-mailem potvrzeno vstupním listem. Prodej štěňat 

je na výstavě zakázán. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. 

Vystavovatel (majitel) souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu, pokud na přihlášce 

neuvede jinak. 

 

Doklady nutné k účasti na výstavě: 

Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pet pas. 

 

Rozhodčí: 

JRT a PRT třída štěňat a dorost: paní Gabriela van Ruiten Hajnová - CHS Garex (CZ) 

Jack Russell teriér: paní Irina Degtiar - CHS Algrafs  (RUS) 

Parson Russell teriér: paní Gerda van Stuinvenberg -CHS Dash Mountain Farm´s (NL) 

 

Hlavní rozhodčí: paní Gabriela van Ruiten Hajnová 

Změna rozhodčích vyhrazena. 

 

Zdravotní vyšetření:  

Luxace patel    MVDr. Pavel Vrzal   

Dědičné oční vady   MVDr. Lucie Míková   

BAER test bez sedace  MVDr. Markéta Pacltová – s sebou nutná oboustranná kopie PP 

Genetické testy   TILIA LABORATORIES  
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Zdravotní vyšetření budou probíhat v čase od 11:30 – 15:00  

 

 

 

Ubytování 

Zajišťuje si každý účastník sám a je možno využít ubytovací kapacitu hotelu Nová Myslivna  

http://www.e-stranka.cz/novamyslivna/ubyt.htm 

Cesta na výstaviště bude značena. 

Placené parkování je zajištěno v bezprostřední blízkosti kruhů  

 

Inzerce: 

Možnosti inzerce v katalogu 

celá strana    700 Kč 

půl strany    400 Kč 

čtvrt strany    300 Kč 

použití loga nebo fotky  250 Kč 

 

 

 

 

Hlavní sponzor výstavy: 

 

  

http://www.e-stranka.cz/novamyslivna/ubyt.htm

