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Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska 
 

Vás srdečně zve 

na Klubovou výstavu se zadáváním titulu 
Klubový vítěz 

a 

na Klubovou výstavu se zadáváním titulu 
Nejkrásnější pes & Nejkrásnější fena 

výstavy 
 

do Kutné Hory 

20. 5. - 21. 5. 2023 
 

Kulturní dům Lorec, U Lorce 57    
284 01 Kutná hora 

GPS: 49°57'25.934"N, 15°16'20.418"E 
 
 

Uzávěrka:  30. 4. 2023 
 
 

Pozvání k posuzování přijali 
 

is pleased to invite you 

to the Cavalier Club Show with awarding 
of the title Club winner 

and 

to a to the Club show with the title Best 
Male & Best Female of the Show 

 
 

to Kutna Hora 

20. 5. - 21. 5. 2023 
 

Community house Lorec,   
street U Lorce 57    

284 01 Kutná hora, Czech Republic 
GPS: 49°57'25.934"N, 15°16'20.418"E 

 

Entry close:  30th of April 2023 
 
 

We are honored that judges are 

Ian Sidgwick a Jennifer McAlpine (UK) 
 
 

 

Program sobota 20. 5. 2023 

8.00  Přejímka psů 

9.00 Zahájení výstavy 

9.15  Posuzování v kruzích  

Přestávka na oběd 

Vyhlášení Klubových šampionů 

Vyhlášení Klubových veteránů 

Předkola: Dítě a pes, Junior Handling          

Pokračování posuzování v kruzích 

Memoriál Běly Sochorové 

Finální kruh a soutěže 

Programme Saturday 20. 5. 2023 

8.00 Admission of the dogs  

9.00  Opening of the show  

9.15  Judging in rings  

  Lunch + Accompanying events:   

  Announcement of Club Champions 

  Announcement of Club Veterans 

  Preliminary round: Child and Dog, 
Junior Handling          

Judging in rings - continue  

Memorial of Běla Sochorová 

Defiles, Final contests  

http://www.cavalierclub.cz/
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Program neděle 21. 5. 2023 

8.00 Přejímka psů 

             9.00 Zahájení výstavy 

             9.15  Posuzování v kruzích 

   Přestávka na oběd 

           Vyhlášení Sportovce roku, Soutěže 
Canisterapeut roku a TOP Junior kavalír 
ČR – přehlídka a předávání cen 

Předkola: Dítě a pes, Junior Handling  (v 
případě, že bude více přihlášených 
dvojic než pět v každé kategorii)         

Pokračování posuzování v kruzích 

Přehlídka šampionů 

Finální kruh a soutěže 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Výstava je pořádána podle výstavního řádu FCI a ČMKU.  
Barevné rázy ve všech třídách se posuzují dle ustanovení 
ČMKU – odděleně. 
Výstava je přístupná psům i fenám zapsaným 
v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den 
výstavy požadovaného stáří pro zařazení do třídy. 
Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je 
uvedeno v přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou 
obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie 
šampionátu) pro zařazení do třídy vítězů, budou bez další 
urgence zařazeni do třídy otevřené. 
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo 
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné 
pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen 
obojkem, vodítkem a kousaví psi náhubkem. 
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa 
čímkoli, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je 
zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí 
jakýchkoli látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze 
kartáčování a česání. 
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení 
Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů 
výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním 
přihlášky. 
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat pořádek ve 
výstavních prostorách i jejich okolí. 
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních 
příčin, bude část poplatků použita na úhradu nákladů 
výstavy. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže 
být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. 
Vodění štěňat za účelem prodeje na výstavě je zakázáno. 
 

Program Sunday 21. 5. 2023: 

8.00 Admission of the dogs  

9.00  Opening of the show  

9.15  Judging in rings  

  Lunch + Accompanying events:   

Results and Parade of Club Sport and 
Canistherapy competitions & TOP 
Junior cavalier ČR 

Handling competitions – preliminary 
rounds of Child & Dog, Junior Handling 
(in case of 5+ entries in category) 

Judging in rings - continue  

Parade of Champions 

Defiles, Final contests  

 
GENERAL PROVISIONS  

The dog show is organized according to the dog show 
rules of the FCI and CMKU. Colors are judged according 
to the ČMKU rules - separately.  
Only dogs registered in FCI-accepted stud books are 
allowed to take a part at the show. Certain dog has to 
reach the age required for entering the desired class 
latest on the day of the show. Division into classes 
follow FCI Show regulations and is described in the entry 
form. In case there is no copy of certificate approving a 
dog to enter the champion class, the dog will be put 
automatically into the open class.  
The organizer of the show is not responsible for any 
damages caused by the dog or by the exhibitor neither 
for death nor for loss of the dog. Dogs are not allowed 
to run free. All dogs have to wear dog-collar, leash and 
biting dogs have to have muzzle.  
It is forbidden to modify the dog's coat, skin or snout 
with anything that changes their structure, color or 
shape. It is forbidden to modify the dog in the 
exhibition area with the help of any substances or aids. 
Only brushing and combing are allowed..  
The exhibitors are obliged to follow FCI Show 
regulations, these propositions and the instructions of 
the Show Committee, to which They bind themselves by 
submitting the entry form.  
The exhibitors are obliged to maintain the exhibition 
area clean.  
In case the show is not held for objective reasons, part 
of the fees will be used to cover the costs of the show. 
Non-attendance at the exhibition for any reason cannot 
be a reason for a refund of exhibition fees. 
It is forbidden to bring puppies for the purpose of sale.  
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Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené 
přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán 
zřetel. Přihláška bez uhrazeného výstavního poplatku a 
kopie průkazu původu není platná! 

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni: 

Psi v majetku osob, kterým bylo právo účasti odňato. Feny 
kojící, hárající a ve vyšším stupni březosti. Psi slepí, 
nemocní a z nemoci podezřelí a bez veterinárního 
osvědčení. 

Třída vítězů je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním 
či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a 
titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. 
Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých. 
Požadavek na zařazení do třídy vítězů musí být doložen 
kopií příslušného dokumentu, není-li uvedeno jinak. 

Pro zařazení do tříd štěňat, dorostu, mladých a veteránů 
je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Zpracovatel 
katalogu si vyhrazuje právo přeřadit jedince podle data 
narození (nejsou-li správně zařazeni majitelem). Věk pro 
třídu štěňat je 4–6 měsíců, pro dorost je to 6-9 měsíců 
včetně, věk pro třídu mladých je od 9 měsíců a jednoho 
dne do 18 měsíců. Veteráni jsou od 8 let věku psa / feny. 

Barvy jsou ve všech třídách posuzovány odděleně. 
 

SOUTĚŽE 
Nejlepší Pár psů  
Chovatelské skupiny 
Dítě a pes (do 9-ti let) 
Junior Handling I. Kategorie (9-13 let) 
Junior Handling II. Kategorie (13-17 let) 
Senior Handling (od 18 let) 

Soutěží Nejlepší pár psů a Chovatelská skupina se mohou 
zúčastnit pouze psi předvedení na výstavě. 
V handlingových soutěžích může handler předvést 
jakéhokoli kavalíra. 

Do soutěží se lze přihlásit přímo na místě ve výstavní 
kanceláři do 13,00 hod. 
 

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ: 
Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo platný pas pro 
malá zvířata.  
 

PROTESTY 
Protest proti rozhodnutí rozhodčích není přípustný. Může 
být podán pouze z formálních důvodů, a to písemně po 
dobu posuzování v kruhu, současně se složením jistiny 
1200,- Kč, která při rozhodnutí komise v neprospěch 
stěžovatele propadne ve prospěch pořadatele výstavy. Na 
pozdější protest nebude brán zřetel.

The organizer does not accept any responsibility for 
undelivered applications. Documents submitted after the 
closing date will not be taken into consideration. Entry 
form without payment and copy of pedigree is not valid!  
 

 

The show are not allowed to attend:  
Dogs owned by a person to whom right to attend the show 
was taken away. Bitches breast-feeding, in season and in 
second half of pregnancy. Dogs sick, blind, suspects from 
sickness and without veterinary attest.  
 

Champion class is open for dogs with international or 
national champion diploma, titles of national winner, club 
winner or winner of special club show. Hereabove noted 
diplomas have to be obtained in intermediate, open or 
champion classes and proved by copy of diploma.  
 

Age at the show day is decisive for registration of dog to 
minor puppy, puppy and junior classes. The show 
organizers reserve the right to reclassify dogs by date of 
birth (if they are not correctly classified by the owner.  The 
minor puppy class is opened for puppies aged 4-6 months, 
puppy class is opened for puppies aged 6–9 months, junior 
class is opened for dogs aged 9 months and 1 day up to the 
age of 18 months. Veteran class is opened for dogs and 
bitches aged 8 years and older. 
 

All colours are judged separately in all classes. 
  
COMPETITIONS  
Best couple  
Best Breeder´s group  
Child and dog (to 9 years)  
Junior Handling I. category (9-13 years)  
Junior Handling II. category (13-17 years)  
Senior Handling (from 18 years)  
Only dogs shown in the exhibition can take part in Best 
couple and Best Breeder´s group competitions. In handling 
competitions handler can attend with any cavalier.  
 

Exhibitors can register for competitions directly on the 
spot, in the show office till 1 pm.  
 

CREDENTIALS NEEDED TO ENTER THE SHOW  
Dog pedigree, valid veterinary certificate or pet passport.  
 

PROTESTS  
A protest against any decision made by the judge is not 
admissible. A protest can be submitted for formal reasons, 
must be submitted in written form, against deposit of 50 
EUR/1200 Czk, during the time of judging in the ring. If the 
protest is found to be unjustified, this deposit will forfeit 
to the organizer of the show. Later protest will not be 
taken into account. 
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TITULY a OCENĚNÍ 
Nejkrásnější štěně – pes/fena 
Nejkrásnější dorost – pes/fena 
Nejlepší mladý – pes/fena; BOJ 
Nejlepší veterán – pes/fena; BOV 
Nejlepší pes/fena opačného pohlaví – BOS 
CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR 
Vítěz barvy – pes/fena  
Klubový vítěz a Nejkrásnější pes/fena výstavy 
Vítěz plemene – BOB 

Udělení titulů nelze nárokovat 
 

MEMORIÁL BĚLY SOCHOROVÉ 
Memoriál Běly Sochorové, zakladatelky a dlouholeté 
předsedkyně Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, 
Moravy a Slezska, jsme se rozhodli pořádat vždy na jedné 
z Klubových  výstav, abychom jí tak každoročně 
poděkovali a zavzpomínali na ní. Cena, kterou, věnuje 
Cavalier Team Brno, bude zadávána nejlepšímu 
mladému jedinci v barvě blenheim. Vybírat se bude 
z vítězů psů i fenek ze tříd štěňat, dorostu a mladých. 
Doufáme, že by se Běle tato soutěž líbila a že i vy oceníte 
každoroční Memoriál Běly Sochorové. Cenu pro tuto 
soutěž věnuje Cavalierteam Brno. 
 

VÝSTAVNÍ POPLATKY 
Uzávěrka bude pouze jedna – 30.4. 2023  
Za každého psa                 600 Kč (25 €)  
Štěňata, dorost    300 Kč (13 €)  
Veteráni   300 Kč (13 €)  
Přehlídka Šampionů            300 Kč (13 €)        
 

Elektronický katalog obdrží každý majitel přihlášeného 
psa v předvečer výstavy. 
 

SOUTĚŽE    
Nejlepší pár psů  250 Kč (10 €)  
Chovatelská skupina  250 Kč (10 €)  
Dítě a pes               250 Kč (10 €)  
Junior handling:  250 Kč (10 €)                  
Senior handling:             250 Kč (10 €) 
 

PŘIHLÁŠKY 
Jediný způsob přihlášení na výstavy on-line formou na 
webových stránkách https://www.cavalierclub.cz/ 
 

PLATBA 
Platby převodem plaťte na bankovní účet: Fio banka, a.s., 
č. účtu: 2000689572/2010. 
IBAN: CZ1220100000002000689572 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
Variabilní symbol: bude vygenerován systémem nebo 
použijte telefonní číslo, které máte uvedené ve vašich 
kontaktech na webu.  
                                    

TITLES and AWARDS  
Best minor puppy – dog/bitch  
Best puppy – dog/bitch  
Best junior – dog/bitch; BOJ  
Best veteran – dog/bitch; BOV  
Best of opposite sex - BOS  
CAJC CR, CAC CR, Res. CAC CR  
Best of variety – dog/bitch  
Club show winner and Best male / female of show 
Best of Breed – BOB  
Awarding of the titles is not automatic or compulsory.  
 
MEMORIAL OF BĚLA SOCHOROVÁ 
Běla Sochorová was the foundress and chairwoman of 
the Cavalier King Charles spaniel Klub Cech, Moravy a 
Slezska.  Once in a year at our Club show we want to 
thank her and remember her.  The prize for this 
competition is donated by Cavalier Team Brno and will 
be awarded to the best young blenheim cavalier. It will 
be chosen from minor puppy, puppy and junior classes. 
We believe that Běla would like that competition and 
that you will appreciate annual Memorial of Běla 
Sochorová. The prize for this competition is donated 
by Cavalierteam Brno. 
 

ENTRY FEES  
There will be only one Entry close : 28. 4. 2023  
Each dog    600 Czk / 25 €  
Minor puppy, puppy class  300 Czk / 13 €  
Veteran class    300 Czk / 13 € 
Parade of Champions  300 Czk / 13 € 
 

Each exhibitor will receive a catalogue electronically the 
day before the show. 
 

COMPETITIONS  
Best couple    250 Czk / 10 €  
Breeder´s group   250 Czk / 10 €  
Child and dog    250 Czk / 10 €  
Junior handling   250 Czk / 10 €  
Senior handling   250 Czk / 10 €  
 
ENTRY FORM  
The only way of making entry is on-line form on club 
web page: www.cavalierclub.cz   
 
PAYMENT  
Payment to the account for foreign exhibitors:  
Fio Banka, a.s., account number: 2000689572/2010 
IBAN: CZ1220100000002000689572 
SWIFT: FIOBCZPPXXX 
Reference number: Number generated on the website 
the exhibitor´s mobile phone number. 

https://www.cavalierclub.cz/
http://www.cavalierclub.cz/
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VETERINÁRNÍ PŘEDPISY 
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi 
musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo 
očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti 
vzteklině v souladu s §4 odst. 1, písm. f) veterinárního 
zákona. 

Psi pocházející ze zemí EU a z třetích zemí musí být 
vybaveni platným pasem pro malá zvířata a musí 
splňovat podmínky dané nařízením Evropského 
Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 

Po dobu výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby 
nedocházelo k vzájemnému napadání nebo poranění 
osob. 

Bude-li výstava zrušena zásahem vyšší moci, bude 
vrácena alikvotní ́část výstavního poplatku.  

Parkování v přilehlém okolí. 

Těšíme se na vás a vaše kavalíry. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pro nenáročné vystavovatele nabízíme možnost 
ubytovaní v autokempu Zbýšov v Čechách, který se 
nachází 20 km od Kutné Hory. Cena za celou chatku pro 
max. 4 osoby je 800 Kč za noc; psi, vířivka, velký bazén, 
parkování a rekreační poplatek je v ceně. V kempu jsou 
sprchy, WC a výborně vybavená kuchyňka. Rezervace 
přijímá pan D. Michal na tel.č. 606 039 490. 

VETERINARY CONDITIONS  
All the entered dogs must be clinically healthy. Dogs 
must have pet passport or veterinary certificate with 
valid vaccination against rabies in accordance with §4 
Section 1 f of the Veterinary Act. 

Dogs from EU and third countries must have EU pet 
passport and must meet the conditions by the EU 
Regulation 998/2003 of the European Parliament and of 
the Council of 26 May, 2003.  

Owners must supervise / take care of their dogs all the 
time during the show so that they can not cause any 
damage of other dogs or human.  

If the exhibition is cancelled by force majeure, an 
aliquot part of the exhibition fee will be refunded. 

Parking will be possible in the surrounding area. 

We look forward to you and your cavaliers. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Offer of accommodation in the campsite Zbýšov v 
Čechách, located 20 km from Kutná Hora. The price for 
the whole cabin for up to 4 persons is 800 CZK per night; 
dogs, hot tub, swimming pool, parking and recreation 
fee are included. There are shared showers, toilets and 
a well-equipped kitchen. Reservations are accepted by 
Mr. D. Michal at +420 606 039 490. 

Kulturní dům Lorec,  U Lorce 57, Kutná hora 
GPS: 49°57'25.934"N, 15°16'20.418"E 


