Pravidla a podmínky akcí konaných Klubem bílého ovčáka.
Výcvikový tábor - slouží zároveň jako rekreace, ale hlavně ke zvýšení úrovně výcviku a
výstavní kultury bílého ovčáka. Výcvik je dobrovolný a zdarma. Akce je přístupná pouze
pro Bílé švýcarské ovčáky(dále jen BŠO) s průkazem původu (dále jen PP). Ostatní plemena
a psi bez PP jsou považováni za doprovod a pořadatel nezaručuje, že se jim bude schopen
naplno věnovat, což se předpokládá především při naplnění kapacity. Každý účastník musí
splňovat obecně platná pravidla, daná ve zpravodaji, propozicích či zákony Veterinární
komory a ČR. Pořadatel si vymezuje právo zamítnout účast a to bez udání důvodů.
Výcvikové víkendy - slouží výhradně ke zvýšení úrovně bílého ovčáka ve výcviku a
výstavní kultuře.Výcvik je zdarma. Akce je přístupná pouze pro BŠO s PP. Ostatní plemena
a psi bez PP jsou považováni za doprovod a nesmí se účastnit výcviku. Každý účastník
musí splňovat obecně platná pravidla daná ve zpravodaji, propozicích či zákony Veterinární
komory a ČR. Pořadatel si vymezuje právo zamítnout účast a to bez udání důvodů.
Malé mistrovství bílého ovčáka - slouží k propagaci výcviku BŠO a sportovního vyžití.
Akce je přístupná pouze pro BŠO s PP. Účasti na této akci nepředchází žádný jiný nominační
závod. Startovné je určováno propozicemi. Závod se plně řídí zkušebním řádem, podle
kterého se Malé mistrovství koná (v současnosti je jím Zkušební řád Kynologické jednoty
Brno). Divákům je přístup povolen bez omezení a zdarma. Výsledek závodu je možné zapsat
do výkonnostní knížky, nikoliv však do PP. Titul Mistr republiky platí pouze na úrovni klubu,
není možno ho používat oficiálně a nebo ho uvádět případným potomkům do PP. Každý
účastník musí splňovat obecně platná pravidla, daná ve zpravodaji, propozicích či zákony
Veterinární komory a ČR. Pořadatel si vymezuje právo zamítnout účast a to bez udání
důvodů Výlety a setkání KBO. Akce jsou zdarma a slouží k lepšímu poznání a stmelení
jednotlivých členů klubu a přátel bílého ovčáka. Akce jsou přístupné neomezeně každému
kdo projeví zájem. Z důvodů přeplnění kapacity mají přednostní právo účasti členové klubu,
poté majitelé BŠO s PP. Každý účastník musí splňovat obecně platná pravidla, daná ve
zpravodaji, propozicích či zákony Veterinární komory a ČR. Pořadatel si vymezuje právo
zamítnout účast a to bez udání důvodů.
Mistrovství BŠO v Agility - doposud bylo konáno jako Speciální závod BŠO v agility
jelikož nebyla splněna podmínka KBO ( to start minimálně 5-ti psů s PP). Po splnění
této podmínky bude akce konána pod záštitou klubu a budou stanoveny další doplňující
podmínky.
Školení. Jsou konána zdarma v rámci členské schůze nebo na výcvikovém táboře či víkendu.
Mají za úkol zvýšení kynologických vědomostí a přehledu o chovu atp. Tyto akce jsou
určeny výhradně členům KBO. Jsou tolerováni rodinní příslušníci , uzná-li pořadatel za
nutné, může tyto z akce vykázat.
Členská schůze. Koná se jedenkrát za rok a je to nejvyšší orgán KBO. Viz Stanovy klubu. Je
přístupná pouze členům KBO, kteří se na místě prokážou platným průkazem člena KBO.

Katalog krycích psů. Slouží k ucelenému představení českých chovných psů. V katalogu
smí být zveřejněni psi, kteří byli úspěšně zbonitováni (v PP mají z bonitace zápis - chovný)
na území ČR Klubem bílého ovčáka a jejichž majitel je členem KBO. Psi ve spolumajitelství
českého občana a příslušníka či příslušníků dalších zemí musí být úspěšně zbonitováni v
obou těchto zemích, případně všech těchto zúčastněných zemích.. Za uvedení psa v katalogu
je jednorázový poplatek 200 Kč. Aktualizace na internetových stránkách je prováděna v
průběhu roku zdarma. Podklady pro vytvoření a aktualizaci katalogové stránky se posílají
určené osobě. Výběr fotografií představujících jednotlivé psy je ponechán na majiteli, ale
klub doporučuje uvádět foto psa ve výstavním postoji, případně detail hlavy. Pokud budou
uváděna záměrně nepravdivá data, bude pes z katalogu stažen a nebo nebude vůbec uveden a
to bez nároku na vrácení poplatku a dalšího uvádění v budoucnosti.
Inzerce na klubových internetových stránkách. Slouží výhradně a pouze členům KBO k
inzerování odchovů BŠO, případně chovných psů. Inzerovat lze pouze plemeno BŠO. Platí
přísný zákaz uvádění osobních názorů, či jiných poznámek typu diskuse. Jiná inzerce (např.
žádost o hledání ztraceného psa) je možná po domluvě se členem výboru. Nepřichází do
úvahy jakékoliv obchodování se psy (obchodování ve velkém a překupnictví) a inzerce proti
dobrým kynologickým či lidským mravům a inzerce netýkající se kynologie. Při uvádění
nepravdivých údajů, nebo nabízení štěňat a psů bez PP bude inzerát stažen a nastane další
kárné řízení. Inzerce je poskytována zdarma. Každý ručí za obsah inzerce sám.
Inzerce ve zpravodaji, případně výstavním katalogu. Slouží k inzerování čehokoliv co
neodporuje dobrým lidským mravům, řádům a zákonům. Přednost mají inzeráty kynologické
a členů klubu. Tato služba je pro všechny zpoplatněná a její cena je uváděna ve zpravodaji,
nebo propozicích výstavy. Platí přísný zákaz uvádění osobních názorů, či jiných poznámek
typu diskuse. Jiná inzerce (např. žádost o hledání ztraceného psa) je možná po domluvě se
členem výboru. Nepřichází do úvahy jakékoliv obchodování se psy (obchodování ve velkém
a překupnictví) a inzerce proti dobrým kynologickým či lidským mravům. Při uvádění
nepravdivých údajů, nebo nabízení štěňat a psů bez PP bude inzerát stažen a nastane další
kárné řízení. Inzerce je poskytována zdarma. Každý ručí za obsah inzerce sám.
Klubový šampion – ocenění, které se jednorázově uděluje psovi či feně, kteří splnili bodový
limit. Pes 500 bodů a fena 400 b. Pro toto bodování je stanovena tabulka. Získání bodů pro
udělení titulu není omezeno časově. Akce je přístupná pouze pro BŠO s PP a majitel psa či
feny musí být členem KBO. Chovnost jedince zde nemá žádný vliv. Kopie PP s výstavní
přílohou se zasílají *určené osobě.Vyhlášení tohoto prestižního klubového titulu se provádí
výhradně na klubové výstavě po ukončení soutěží a je ohodnoceno diplomem, pohárem a
zveřejněním ve zpravodaji. Ceny za soutěže nejsou nárokové. Zápis se na vyžádání provádí
do PP
Klubový Grandšampion – ocenění, které se jednorázově uděluje psovi či feně, kteří splnili
bodový limit . Pes 2500 a fena 2000 bodů. Ostatní viz Klubový šampion.
Miss a Missák roku – ocenění, které se zvlášť uděluje nejlepšímu psovi a feně za body
získané za umístění na výstavách (konaných na území ČR.) Hodnocení se provádí za jedno
výstavní období( od klubové výstavy po klubovou výstavu). Uzávěrka pro posílání kopií

příloh PP je 1.8., výstavy pořádané po tomto datu jsou počítány do dalšího výstavního
období. Akce je přístupná pouze pro BŠO a majitel psa či feny musí být členem KBO.
Chovnost jedince zde nemá žádný vliv. Kopie PP s výstavní přílohou se zasílají * určené
osobě. Počítání bodů se provádí podle tabulky pro tyto účely určené. Vyhlášení tohoto
prestižního klubového titulu se provádí výhradně na klubové výstavě po ukončení soutěží a
je ohodnoceno diplomem, pohárem a zveřejněním ve zpravodaji. Titul se neuvádí do PP ani
u případného potomstva. Ceny za soutěže nejsou nárokové.
Makáč roku – ocenění, které se zvlášť uděluje nejlepšímu psovi a feně za body získané za
zkoušky z výkonu a závody (akce mohou být konané i mimo ČR). Hodnocení se provádí za
jedno výstavní období( od klubové výstavy po klubovou výstavu). Uzávěrka pro posílání
kopií dokladů o zkouškách a závodech je 1.8., do tohoto období se ještě započítávají zkoušky
složené na výcvikovém táboře(bývají kolem 3.8.), později konané akce jsou počítány do
dalšího roku. Akce je přístupná pouze pro BŠO. a majitel psa či feny musí být členem
KBO. Chovnost jedince zde nemá žádný vliv. Kopie důvěryhodných dokladů o vykonané
zkoušce, či absolvovaném závodu se zasílají *určené osobě. Všechny doklady musí mít
podpis rozhodčího a razítko pořádající organizace, dále datum a místo konání a podle čeho
se zkouška nebo závod konal, umístění nebo zadaná známka. Počítání bodů se provádí
podle tabulky pro tyto účely určené. Startem na Malém mistrovství BŠO a jakémkoliv jiném
mistrovství se takto získané body násobí 3x. Vyhlášení tohoto prestižního klubového titulu
se provádí výhradně na klubové výstavě po ukončení soutěží a je ohodnoceno diplomem,
pohárem a zveřejněním ve zpravodaji. Titul se neuvádí do PP ani u případného potomstva.
Ceny za soutěže nejsou nárokové.
Mistr ve výkonu – ocenění se uděluje jedinci, který získal 1000 bodů za složené zkoušky
a absolvované závody. Pro toto bodování je stanovena tabulka. Získání bodů pro udělení
titulu není omezeno časově. Akce je přístupná pouze pro BŠO s PP a majitel psa či feny musí
být členem KBO. Chovnost jedince zde nemá žádný vliv. Kopie důvěryhodných dokladů o
vykonané zkoušce, či absolvovaném závodu se zasílají * určené osobě. Všechny doklady
musí mít podpis rozhodčího a razítko pořádající organizace, dále datum a místo konání a
podle čeho se zkouška nebo závod konal, umístění nebo zadaná známka. Startem na Malém
mistrovství BŠO a jakémkoliv jiném mistrovství se získané body násobí 3x. Vyhlášení tohoto
prestižního klubového titulu se provádí výhradně na klubové výstavě po ukončení soutěží a
je ohodnoceno diplomem, pohárem a zveřejněním ve zpravodaji. Titul se neuvádí do PP ani
u případného potomstva. Ceny za soutěže nejsou nárokové.
TOP žebříček výstavní - zde jsou zveřejněni a vedeni všichni jedinci s PP, jejichž majitelé
posílají aktuální informace. ( konaných nejen na území ČR) Zde zůstávají jedinci i když už
nejsou naživu, ale pouze v případě, že jejich majitel je členem klubu. Je třeba zasílat kopii PP
s výstavní přílohou * určené osobě, aby se mohl žebříček aktualizovat. Jednotlivci jsou zde
řazeni podle počtu dosažených bodů. Získávání bodů pro vedení v žebříčku není omezeno
časově.
TOP žebříček pracovní - zde jsou zveřejněni a vedeni všichni jedinci s PP, kteří byli v
průběhu svého života bodováni za složené zkoušky a nebo za účast na závodech, včetně
počtu získaných bodů. V tomto žebříčku zůstávají i pokud již nejsou na živu a nebo pokud

jejich majitelé v současnosti nejsou členy klubu. Jednotlivci jsou zde řazeni podle počtu
dosažených bodů. Body jsou získávány stejně jako v případě bodování mistra ve výkonu,
jen se sčítají za celý dosavadní život psa. V době získání bodů musí být majitel psa členem
klubu.
Klubová a speciální výstava BŠO - na těchto akcích platí v plném rozsahu Výstavní řád
ČMKU a propozice vydané k těmto výstavám KBO.
Všeobecné podmínky
Držitel psa není pro klub směrodatným, tím je pouze majitel, případně spolumajitel.
Rozhodující je, co je uvedeno v PP v kolonce majitel.
Všechny akce jsou nepovinné, tudíž dobrovolné. Zúčastnění jsou tímto vyzýváni k
přátelskému zápolení a fair play chování. Pořadatel neručí za zranění či úhyn psa, rovněž tak
jakoukoliv škodu způsobenou psem nebo členem klubu. Body za výstavy lze získávat pouze
na území ČR., zatímco body za výkon je možno získat i reprezentací v cizině.
Klub si vyhrazuje právo vyloučit psa z jakékoliv akce, pokud nabude podezření z podvádění,
falšování dokumentů, operativního zákroku k zakrytí exteriérové vady, či podání jakéhokoliv
přípravku k ovlivnění povahy, či výkonu psa.
Pokud dojde k porušení výstavního řádu, budou jedinci odebrány všechny body z klubových
soutěží za danou sezónu, kdy k porušení došlo. Majitel v Kárném řízení bude potrestán dle
kárného řádu.
Na akcích klubu je zakázáno používat ostnaté a elektronické obojky a další hrubé donucovací
praktiky. Rodiče nezletilých dětí jsou povinni poučit je o správném chování a zásadách
bezpečnosti v blízkosti psů, klub neručí za případný úraz.
Klubové akce (výcvikový tábor, výcvikové víkendy, Malé mistrovství a Speciální závod
v agility) jsou od roku 2014 za poplatek zpřístupněny i nečlenům KBO.
Pravidla vchází v platnost dne 1.1.2009 a KBO si vyhrazuje právo změny nebo novelizace.

