
PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ IRSKÝCH TERIÉRŮ 

IRT SPECIAL - sobota 13. května 2023  

MÍSTO KONÁNÍ:  Pionýrská louka, 767 01 Kroměříž 

    GPS: 49.3044184182434, 17.384709590963247 

Parkování: Možnosti parkování budou vyznačeny na plánku (ke stažení na webu).  

Upozorňujeme, že vjezd přímo na Pionýrskou louku není umožněn.  

ROZHODČÍ PRO SPECIÁLNÍ VÝSTAVU IRT SPECIAL: Philip O´Brien 
Pro výstavu platí výstavní řád ČMKU. Ocenění z výstavy platí pro zařazení do chovu.  

Změna rozhodčího vyhrazena. 

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK: 

1. uzávěrka: do 13. 2. 2023 
2. uzávěrka: do 13. 3. 2023  
3. uzávěrka: do 13. 4. 2023  

 

PROGRAM  

9:00 – 10:00 registrace a přejímka psů  
10:15 – 10:30 zahájení výstavy  
10:30 – 13:00 posuzování ve výstavním kruhu  
od 11:30 hodin - měření kohoutkové výšky a počítání zubů  

Soutěže a finále 
Začnou cca 30 minut po skončení posuzování tříd.  
Soutěže: Dítě (3-9 let) a pes, Nejlepší stěně, Nejlepší dorost, Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská 
skupina, Nejlepší hlava, Nejlepší srst, Nejlepší pohyb. 
Finále: závěrečné posouzení o získání titulu BOB, BOS, BOJ, BOV. 

UPOZORNĚNÍ: Změny programu vyhrazeny. Program výstavy se může změnit dle aktuálních 

platných epidemiologických opatření. 

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE ONLINE: www.dogoffice.cz . Přihlášky písemnou formou nemohou být 

přijaty.  

VÝSTAVNÍ VÝBOR 

Výstavní výbor zastupuje: Ing. Yveta Sommerová, tel: +420 736 691 460, e-mail: irtspecial@seznam.cz 

PROPOZICE a veškeré informace k výstavě najdete na webu: irt-special.webnode.cz 

TITULY: CAJC, CCJ, CAC, res. CAC, CC, CCV, BOJ, BOV, BOS, BOB, Vítěz speciální výstavy mladých, 

Vítěz speciální výstavy, Vítěz speciální výstavy veterán. 

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 oboustrannou  
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fotokopii průkazu původu – platí pro všechny jedince přihlášené na výstavu. Bez oboustranné 

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 

obsahujícím záznam, že pes má 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 1000 Kč. Nebude-li 

protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.  

VÝSTAVNÍ POPLATKY pro vystavovatele z ČR v Kč 

Uzávěrky 
1. uzávěrka 

dne 13.2.2023 
2. uzávěrka 

dne 13.3.2023 

3. uzávěrka 

dne 13.4.2023 

za 1. psa 500 Kč 600 Kč 700 Kč 

za 2. psa 400 Kč 500 Kč 600 Kč 

třída: štěně zdarma zdarma zdarma 

třída: dorost, 
veterán, čestná 

200 Kč 300 Kč 400 Kč 

Soutěž: Dítě a pes  
(dítě ve věku 3-9 let) 

zdarma zdarma zdarma 

Soutěže: Nejlepší 
pár, Nejlepší 
chovatelská skupina. 

100 Kč 100 Kč 100 Kč 

Soutěže: Nejlepší 
hlava, Nejlepší srst, 
Nejlepší pohyb. 

Není potřeba se přihlašovat. Rozhodčí vybere ze všech přihlášených psů. 

Do soutěží je možné se přihlásit i na místě, nejpozději do 9:30 hodin. 

Výstavní poplatek uhraďte složenkou nebo bankovním převodem na č. účtu: 2501842010/3030, 
vedeného u Air Bank. Variabilní symbol vygeneruje dogoffice. Jako specifický symbol uvádějte číslo 

Vašeho mobilního telefonu. Doklad o provedení platby přiložte k přihlášce.  

  

VÝSTAVNÍ POPLATKY pro ZAHRANIČNÍ VYSTAVOVATELE v EUR 

Uzávěrky 
1. uzávěrka 

dne 13.2.2023 
2. uzávěrka 

dne 13.3.2023 

3. uzávěrka 

dne 13.4.2023 

za 1. psa 22 EUR 26 EUR 30 EUR 

za 2. psa 18 EUR 22 EUR 26 EUR 

třída: štěně zdarma zdarma zdarma 

třída: dorost, 
veterán, čestná 

10 EUR 14 EUR 18 EUR 

Soutěž: Dítě a pes  
(dítě ve věku 3-9 let) 

zdarma zdarma zdarma 

Soutěže: Nejlepší 
pár, Nejlepší 
chovatelská skupina. 

6 EUR 6 EUR 6 EUR 

Soutěže: Nejlepší 
hlava, Nejlepší srst, 
Nejlepší pohyb. 

Není potřeba se přihlašovat. Rozhodčí vybere ze všech přihlášených psů. 

Do soutěží je možné se přihlásit i na místě, nejpozději do 9:30 hodin. 



Výstavní poplatek pro platby ze zahraničí:   

IBAN: CZ7730300000002501842010 

BIC: AIRACZPP 

Specifický symbol: uveďte číslo Vašeho mobilního telefonu. Bankovní poplatky platí příkazce!   

Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata. Neúčast na výstavě  

z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení výstavních poplatků. Za prvního psa nelze považovat 

jedince z třídy dorostu, štěňat, veteránů nebo třídy čestné.   

STORNO: Storno poplatek činí 50 % ze zaplaceného poplatku (týká se situace stornování účasti  

na výstavě ze strany vystavovatele). Po 3. uzávěrce již storno není možné! 

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. 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.  

INZERCE V TIŠTĚNÉM KATALOGU (barevná): 1 strana A5 - 700,- Kč | 1/2 strana A5 - 450,- Kč 

INZERCE ONLINE (text+foto) na webu irt-special.webnode.cz: 1.000 Kč.  

Poznámka: on-line katalog bude k dispozici na našich webových stránkách v den výstavy.  

Přijetí psa na výstavu bude e-mailem potvrzeno vstupním listem.   

DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:   
PRŮKAZ PŮVODU PSA, OČKOVACÍ PRŮKAZ NEBO PET PAS, VSTUPNÍ LIST.   

 

 

 

Změny vyhrazeny. Verze 3.1.2023 

https://irt-special.webnode.cz/

