Výstavní řád BOHEMIANS EDELKATZE, e. V. ,
pro pořádání vlastních výstav a přiznávání titulů z ostatních výstav

Čl. 1
Výstavy pořádané BOHEMIANS EDELKATZE, e. V.
1.

Tento Výstavní řád byl zpracován a je určen pro „Sdružení chovatelů ušlechtilých koček
v Čechách – BOHEMIANS EDELKATZE, e. V“ – (dále jen BOHEMIANS
EDELKATZE, e. V.), Sadová 738, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČ 70855838.
Postupovat podle tohoto výstavního řádu budou všichni chovatelé ušlechtilých koček,
kteří jsou členy BOHEMIANS EDELKATZE, e. V.

2.

Pořadatel výstavy uvedený v odstavci 1 bude postupovat v souladu s ustanoveními
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a
dle ,,Řádu BOHEMIANS EDELKATZE, e. V. na ochranu zvířat při veřejném
vystoupení nebo svodu“ (dále jen Řád).

3.

Výstavy pořádané Bohemians Edelkatze, e. V. budou organizovány:
- jako klubové pro členy BOEC, e. V. a členy non-FIFE organizací s udělením titulu
CAC a CAP – min. počet 30,
- jako národní s možností účasti ostatních organizací chovatelů koček v Čechách (nonFIFE a FIFE) i zahraničních vystavovatelů s udělením titulu CAC a CAP – min. počet
50.

Čl. 2
Povinnosti pořadatele

1.

BOHEMIANS EDELKATZE, e. V. (dále jen pořadatel) stanoví:
•
•
•
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termín konání výstavy,
vypracuje propozice výstavy
určí osoby (výstavní výbor) – členy BOEC, zodpovídající za řádný průběh akce a
ochranu zvířat a jejich pohody. Výstavní výbor a ředitele výstavy jmenuje výbor
Bohemians Edelkatze, e. V. na své schůzi.

Propozice výstavy musí obsahovat tyto údaje:
- datum konání výstavy,
- místo a adresu konání výstavy
- datum uzávěrky přihlášek,
- výši klecného,
- jména posuzovatelů,
- veterinární podmínky,
- seznam hotelů, kde je možno ubytování s kočkami, (rezervaci si zajišťuje vystavovatel
sám),
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- začátek a konec výstavy,
- uvést možnosti zaplacení klecného, (příp.číslo účtu),
- propozice výstavy v případě, že bude výstava pořádaná jako klubová, budou umístěny
na webových stránkách BOEC nebo budou členům BOEC a non-FIFE organizací
rozeslány pomocí mailu, pokud bude pořádána jako národní s možností účasti
vystavovatelů non-FIFE a FIFE nebo zahraničních vystavovatelů, budou zaslány
písemně nebo maily.

3.

Pořadatel dále oznámí konání akce příslušnému městskému (obvodnímu, obecnímu)
úřadu a požádá o určení veterinárních podmínek pro konanou akci příslušnou veterinární
správu. Současně těmto orgánům oznámí druh konané akce, termín a odpovědné osoby.

4.

Výstavní výbor musí včas poslat potvrzení o přijetí na výstavu a to buď písemně nebo
mailem.

5.

Pořadatel je povinen v místě konání výstavy před jejím zahájením a v průběhu výstavy:
- předem seznámit všechny účastníky zúčastňující se s kočkami příslušné akce
s propozicemi výstavy z hlediska účasti a určených veterinárních podmínek, které
budou při prezentaci (vstupu-příjmu) předkládat, seznámit je se zásadami z hlediska
ochrany koček před týráním a k zabezpečení jejich pohody,
- zajistit po celou dobu akce dostatek čerstvé vody pro napájení koček, (předpokládaná
minimální spotřeba vody na 0,5 l kočku a den),
- za účelem posuzování exteriéru koček na výstavě zajistit dostatek kvalifikovaných
posuzovatelů a pomocníků,
- aby prostor pro umístění zvířat, výstavní klece a jejich vybavení minimalizoval riziko
jejich poranění (zejména neporušenost klecí a jejich vybavení, použitého skla nebo
pletiva, vyloučení ostrých hran a výčnělků),
- minimální rozměry výstavních klecí 50 x 50 x 50cm,
- ve dvojkleci mohou být umístěny max. 3 kočky, s výjimkou umístění vrhu,
- umístění klecí vedle sebe na stojanech nebo stolech ve výšce cca 80 cm nad podlahou;
umístění výstavních klecí na podlaze nebo v několika řadách nad sebou není dovoleno,
- minimální čelní odstup mezi řadami klecí minimálně 125 cm,
- zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím umístěním celé výstavy v budově,
v prostoru výstavy mikroklimatické podmínky shodné s obvyklými potřebami člověka
v témže prostoru,
- ustanovení a vybavení osoby pro nouzový odchyt koček,
- místo a nádoby pro odstraňování a ukládání odpadů živočišného původu a výkalů,
- aby vystavovatel po celou dobu trvání expozice kontroloval zvířata a klece a odstranil
v nejkratší možné době každou zjištěnou závadu tak, aby nebylo ohroženo zdraví a
život zvířat,
- ke kontrole a dohledu na kočky dostatečné osvětlení ve výstavních prostorách,
- trvá-li výstava déle než jeden den, aby všechna zvířata po ukončení prvního i druhého
dne opustila výstavní prostory. Umístění svých vystavovaných zvířat zajistí
vystavovatelé.

6.

Výstavní výbor je povinnen po dobu 3 let uschovat tyto doklady:
- všechny kopie posudků,
- kopii seznamu koček, které byly nominovány do BIS
- originály seznamů nominací koček, navržených posuzovatelem nebo posuzovateli,
- katalog s výsledkovou listinou.
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7.

Výstavní výbor je povinnen předat posuzovateli před posuzováním tyto potřebné
doklady:
- správně vyplněné posuzovatelské listy,
- soupis posuzovaných zvířat,
- formuláře pro nominaci do BIS,
- formulář pro vyúčtování cestovních výdajů.

8.

Každý posuzovatel musí mít v blízkosti
stewarda.

9.

Kočky jsou posuzovány na stole. Posuzovatel je oprávněn se dotýkat celého povrchu
těla kočky, kontrolovat pohlaví a tělesné otvory a osobně manipulovat s kočkou podle
potřeby posuzování exteriéru.

10.

Kočky přináší a předvádí jejich vystavovatel nebo jím pověřená osoba, případně osoba k
tomu určená pořadatelem (steward). Při přenášení koček, pokud nejsou použity
přepravky (kontejnery) je třeba, aby osoba, která zvíře přenáší držela kočku v náruči s
nenásilnou fixací končetin a pevným podložením hrudníku, břicha a pánve pažemi.
Nelze přenášet kočku držením za kůži nebo jednotlivé části těla.

11.

Při volbě nejlepších zvířat výstavy předvádí kočku výhradně steward.

klece pro min. 4 zvířata a k dispozici 1

Čl. 3
Povinnosti vystavovatele
1.

Na klubovou nebo národní výstavu zaslat čitelně vyplněnou přihlášku, dle vzoru
v Chovatelském řádu, na adresu výstavního výboru s kopií ústřižku složenky o zaplacení
klecného pro členy BOEC, pro členy non-FIFE a FIFE organizace - dtto a potvrzení
členství v organizaci.

2.

Při veterinární prohlídce předložit očkovací průkaz a veterinární potvrzení o zdravotním
stavu vystavovaného zvířete ne starší 4 dnů, stačí potvrzení v Očkovacím průkaze.

3.

Vystavovatel zodpovídá za zabezpečení kočky proti úniku a zavazuje se, že bude kočka
během výstavy umístěna ve výstavní kleci, která bude obsahovat kálecí misku, misku na
jídlo a pití, podložku a záclonky (doporučuje se ze tří stran).

4.

Vystavovatel se zavazuje, že bez případného povolení výstavního výboru, neopustí
výstavu předčasně. Předčasný odchod bez povolení výboru, může mít za následek
anulace dosaženého titulu.

5.

Při nepřítomnosti kočky v kleci, bude její číslo vyhlášeno mikrofonem nebo opakovaně
stewardem. Kočka může být prohlášena za nepřítomnou pouze výstavním výborem.
Toto sdělení bude zapsáno do posudkového listu.

6.

Pokud se vystavovatel nemůže z vážných důvodů výstavy zúčastnit a je již uveden ve
výstavním katalogu, poplatek za klecné nebude navrácen. Z výstavy se může odhlásit
vystavovatel před datem ukončení uzávěrky. V tomto případě mu bude klecné vráceno
v plné výši. Odhlásit zvíře z výstavy musí učinit pouze jeho majitel, který je podepsán
na přihlášce a to buď písemně nebo mailem.
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7.

Celkový počet vystavených koček ani počet koček jednoho vystavovatele není limitován.

8.

Výstavy se mohou zúčastnit pouze zvířata uvedená ve výstavním katalogu.

9.

Katalog musí obsahovat:
-

10.

jméno kočky
plemeno a označení barvy (EMS kód),
datum narození,
číslo zápisu Plemenné knihy,
rodiče kočky (otec/barva x matka/barva),
jméno vystavovatele,
adresa vystavovatele,
jeho klubová příslušnost,
seznam všech vystavovatelů.
Katalog a výsledkovou listinu bude výbor BOEC, e. V. archivovat 3 roky.

Čl. 4
Veterinární podmínky
1.

Při přejímce zvířat musí být přítomen veterinární lékař, který kočky prohlédne a musí
být během celé akce k dosažení; při zdvojených výstavách, kdy se konají dvě
samostatné výstavy po dvou po sobě následujících dnech, mohou být kočky, které jsou
vystavovány po oba dny, prohlédnuty veterinářem jen v první den.

2.

Nejnižší povolený věk na výstavě jsou 3 měsíce, rozhoduje datum narození.

3.

Kočky musí být očkovány proti panleukopenii, kočičí rýmě (rhinotrachitidě) a vzteklině
nejméně 1 měsíc a nejdéle 1 rok před konáním výstavy. Toto ustanovení neplatí u
očkování proti vzteklině u koťat ve stáří 3 měsíce a u starších koťat ve stáří 4 měsíce se
požaduje očkování proti vzteklině min. 14 dní před konáním výstavy.

4.

Výstavy se mohou zúčastnit jen zvířata zdravá a v dobré kondici.

5.

Výstavy se nemohou zúčastnit:
- březí a kojící kočky,
- kočky s odstraněnými drápy,
- s kosmetickou úpravou ocasu ( kupírování),
- hluché kočky (bílé kočky musí předložit veterinární atest, že nejsou hluché),
- kočky ve špatné zdravotní kondici,
- kočky z CHS, kde je podezření na závažná onemocnění (FELV, FIP, kočičí rýma,
plíseň, apod.
- koťata mladší tří měsíců.

6.

Ze soutěže jsou vyloučeny:
- agresivní kočky – tj. nejsou-li dva různí stewardi schopni vyjmout kočku z klece,
- monorchidní kocouři nebo kocouři s jinou anomálií varlat, (toto neplatí pro kocoury
mladší 10 měsíců. V případě sporu rozhoduje na výstavě přítomný veterinář. Tato
skutečnost musí být zapsána ve výstavním posudku),
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- dopované kočky (např. sedativa nebo látky zvětšující oční pupily), v případě sporu
rozhoduje na výstavě přítomný veterinář
- kočky, které byly vystaveny kosmetickým zásahům (např. barvení srsti, barevné
přelivy apod.),
- kočky s amputovanými drápky,
- kočky, vyznačující se nápadně špatným zdravotním stavem, v případě sporu rozhoduje
na výstavě přítomný veterinář,
- nedostatečně čisté kočky (např. špinavé uši, paraziti, apod.)
- kočky, které neprošly vstupní veterinární prohlídkou, nebo kočky u nichž bylo během
výstavy zjištěno onemocnění; tyto kočky musí ihned do karantény nebo okamžitě
opustit výstavní prostory,
- kočky trpasličího vzrůstu,
- slepé kočky,
- šilhavé kočky,
- kočky se znatelnou kýlou.
7.

Obecné vady vylučující udělení titulu:
- veškeré deformace ocasů, mimo třídy kastrátů
- předkus větší než 2 mm, pokud zuby vyčnívají z tlamy a narušují tak celkový výraz
obličeje,
- podkus větší než 2 mm,
- šikmá čelist,
- kočky podvyživené nebo přetloustlé,
- kočky neodpovídající zcela svému standardu.

Čl. 5
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění
nebo jinou činnost se zvířaty
1.

Kočky mohou být přineseny k místu posuzování ve vlastních přenosných schránkách
nebo v rukách vystavovatele.

2.

V místě určeném k posuzování musí být zabezpečena omyvatelná a dezinfikovatelná
plocha k předvedení kočky a výstavní klec k jejímu odložení. K průběžné dezinfekci se
doporučuje používat vhodné bezbarvé dezinfekční přípravky, které nedráždí kůži,
sliznice, případně jiné orgány zvířat a lidí např. pachem.

3.

Při předvedení k posouzení nesmí být kočky omezovány obojky, vodítky nebo jinými
přístroji blokujícími pohyb.

Čl. 6
Výstavní třídy na výstavách pořádaných Bohemians Edelkatze, e. V.
Základní rozdělení dle kategorií:
Kategorie I
Kategorie II
Kategorie III
Kategorie IV

-

perské a exotické
polodlouhosrsté
krátkosrsté a somálské
orientální a siamské
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Výstavní třídy BOEC, e. V.:
Třída otevřená od 10 měsíců
titul CAC
Třída kastrátů od 10 měsíců
titul CAP
Třída mladých 6 – 10 měsíců
Třída koťat 3 – 6 měsíců
Třída vrhů min. 2 koťata ve stáří min. 3 měsíce
Třída noviců
Třída veteránů – nad 8 let
Kočky domácí
Mohou být zařazeny i další třídy dle charakteru výstavy, dle uvážení pořadatele a pro
zpestření výstavy.
Udělení titulů CAC a CAP:
Udělení titulu CAC/CAP je zcela na vůli posuzovatele. Pokud je toho mínění, že zvíře na
prvním místě nemá dostatečný počet bodů na získání titulu, nemusí titul udělit. Min. počet
bodů pro udělení titulu CAC/CAP je 93 bodů. Důvod neudělení titulu však musí napsat do
posudku.
Udělovaná výstavní ocenění:
Nejlepší kocour výstavy v jedn. kategoriích.
Nejlepší kočka výstavy v jedn. kategoriích
Nejlepší mládě výstavy 6 – 10 měsíců v jedn. kategoriích
Nejlepší kotě výstavy 3 – 6 měsíců v jedn. kategoriích
Nejlepší vrh výstavy – ze všech kategorií
Nejlepší kočka domácí výstavy
Nejlepší veterán výstavy – ze všech kategorií

Čl. 7
Uznání titulů získaných na výstavách pořádaných BOEC, e. V. a na ostatních národních
a mezinárodních výstavách
Bohemians Edelkatze, e. V. uznává certifikáty získané na výstavách pořádaných BOEC, e. V.
a národních a mezinárodních výstavách – pořádaných jinými organizacemi zabývajícími se
chovem koček (FIFE, WCF, CFA, a ostatních non-FIFE organizací v ČR i zahraničí).
1.

TITULY:

Titul CHAMPION / PREMIOR - CH /P (CAC / CAP)
Kočka musí obdržet certifikát 3 x CAC/CAP na 3 klubových nebo národních výstavách
BOEC nebo na 3 různých národních nebo mezinárodních výstavách mimo BOEC od 3
různých posuzovatelů. Titul CAC se uděluje ve třídě otevřené, titul CAP se uděluje ve třídě
kastrát.
Titul INTER CHAMPION / INTER PREMIOR - ICH / IP (CACIB / CAPIB)
Kočka musí obdržet:
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- buď 3 x certifikát CACIB/CAPIB od 3 různých posuzovatelů na 3 mezinárodních výstavách
ve dvou různých zemích. Po získání 2 certifikátů CACIB/CAPIB v téže zemi, musí získat
zbývající třetí v zahraničí, (tzn. 2 certifikáty v ČR, 1 certifikát v zahraničí)
- nebo na 4 různých mezinárodních výstavách od 3 různých posuzovatelů v téže zemi, (tzn. 4
certifikáty v ČR). Titul CACIB se uděluje ve třídě Champion, titul CAPIB se uděluje ve
třídě Premior.
Titul GRAND INTER CHAMPION / GRAND INTER PREMIOR – GIC / GIP
(CAGCIB / CAGPIP)
Kočka musí získat:
- buď 6 x certifikát CAGCIB/CAGPIB od 3 různých posuzovatelů ve třech různých zemí na
mezinárodních výstavách. Po získání 4 certifikátů CAGCIB/CAGPIB v téže zemi, musí
obdržet zbývající dva v zahraničí (tzn. 4 certifikáty v ČR, 2 certifikáty v zahraničí)
- nebo 7 x certifikát CAGCIB/CAGPIB na 7 různých mezinárodních výstavách v téže zemi od
3 různých posuzovatelů, (tzn. 7 certifikátů v ČR). Titul CAGCIB se uděluje ve třídě Inter
Champion, titul CAGPIB se uděluje ve třídě Inter Premior.
Titul EURO CHAMPION / EURO PREMIOR – EC / EP (CACE / CAPE)
Kočka musí obdržet:
- buď 9 x certifikát CACE/CAPE od 3 různých posuzovatelů ve třech různých zemí na
mezinárodních výstavách. Po získání 7 certifikátů CACE/CAPE v téže zemi, musí obdržet
zbývající dva v zahraničí, (tzn. 7 certifikátů v ČR, 2 certifikáty v zahraničí, (tzn. 7
certifikátů v ČR, 2 certifikáty v zahraničí)
- nebo 10 x certifikát CACE/CAPE na 10 různých mezinárodních výstavách v téže zemi od 3
různých posuzovatelů, (tzn. 10 certifikátů v ČR). Titul CACE se uděluje ve třídě Inter
Grand Champion, titul CAPE ve třídě Inter Grand Premior.
•

2.

Pokud má zvíře obdržet další certifikát od téhož posuzovatele, je možné na žádost
vystavovatele dát výstavní posudek připodepsat jiným posuzovatelem činným na téže
výstavě. V tomto případě jsou oba certifikáty od téhož posuzovatele považovány, jako
by byly přiděleny dvěma posuzovateli.
HODNOCENÍ v jednotlivých výstavních třídách:
Kočky jsou ve třídě klasifikovány známkami: V – výborná, VD – velmi dobrá, D –
dobrá s uvedením pořadí 1, 2, 3, 4.....s tím, že známky VD a D nejsou žádoucí pro chov.
Hodnocení:
- známka výborná – minimálně 88 bodů,
- známka velmi dobrá – minimálně 76 bodů,
- známka dobrá – minimálně 61 bodů.

•
-

-

Vítěz barevné variety - BIV:
se vybírá ze všech koček dané variety, bez rozdílu věku a pohlaví, pod podmínkou, že
jsou na výstavě přítomni nejméně 3 jedinci dané barevné variety,
v případě vyššího počtu konkurentů dané variety, mohou být uděleny maximálně 3
tituly Vítěz barevné variety (BIV) a to pro koťata 3-6 měs., pro mláďata 6-10 měs. a
pro dospělá zvířata za předpokladu dodržení předchozího pravidla,
kastráti se této soutěže nezúčastní; výjimku tvoří kastrovaná mladá zvířata ve věku
nižším než 10 měsíců,
získalo-li mládě ve třídě 6-10 měs. titul BIV, může posuzovatel do BIS nominovat i
kotě ve třídě 3-6 měs. a obráceně.
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•

Vítěz Best in Show – BIS
Po ukončení vlastního posuzování provede posuzovatel nominaci do BIS
v jednotlivých kategorií - do připravených nominačních tabulek, které pak odevzdá
výstavnímu výboru.
Podmínky pro udělení BIS:
- kočky předvádí stewardi,
- kočky musí být předvedeny pod svým katalogovým číslem a příslušným označením
barevné variety,
- pro volbu BIS je závazné, že posuzovatel obdrží písemně pro každou kategorii
nominační tabulku, ve které musí být uvedeno u každého zvířete číslo katalogu,
pohlaví, EMS kód;
- doporučuje se uvést i datum narození zvířete a který posuzovatel je nominoval,
- volba BIS bude vždy veřejná a to i v případě, že by na výstavě posuzoval pouze
jeden posuzovatel,
- v případě, že budou posuzovatelé dva a dojde k rovnosti hlasů, rozhodne
posuzovatel, který má vyšší aprobaci nebo rozhodne los,
- vítězové budou vyhlášeni v jednotlivých kategoriích I. – IV. a výstavních třídách.

•

Tituly BIS a BIV musí být uvedeny na posudku i diplomu.

•

Kočka nemůže dostat certifikát CAC/CAP pokud nedosáhla známky V1 a min. 93
bodů, ve třídě otevřené /třídě kastrátů.

•

Kočka nemůže dostat certifikát CACIB/CAPIB pokud nedosáhla známky V1 a min.
95 bodů ve třídě Championů/Premiorů.

•

Kočka nemůže dostat certifikát CAGCIB/CAGPIB pokud nedosáhla známky V1 a
min. 96 bodů ve třídě Inter Championů/Inter Premiorů.

•

Kočka nemůže dostat certifikát CACE/CAPE pokud nedosáhla známky V1 a min. 97
bodů ve třídě Grand Inter Championů/Grand Inter Premiorů.

•

Důvod neudělení certifikátu musí být na posudkové listu uveden.

3. POSUDKOVÉ LISTY musí obsahovat tyto údaje:
- katalogové číslo vystavované kočky,
- místo a datum konání výstavy,
- označení plemene a barvy (EMS kód),
- datum narození,
- pohlaví
- třídu, v níž má být kočka posouzena.
•

!!!Posudkový list NESMÍ obsahovat : jméno kočky a jméno vystavovatele!!!

• Posudkové listy jsou před ukončením posuzování dány k podpisu posuzovateli a jsou
vyhotoveny ve třech kopiích:
- originál obdrží vystavovatel,
- jednu kopii obdrží posuzovatel,
- druhá kopie zůstane pořadateli a bude archivována spolu s katalogem a výsledkovou
listinou po dobu 3 let.
8

• Organizátoři výstavy jsou povinni rozdat posudky během výstavy, spolu s diplomy,
příp. kokardami za udělené tituly.
• Pouze posudky zvířat, která jsou nominována do BIS, budou až do vyhlášení BIS
ponechány ve výstavní výboru a pak buď při vyhlašování BIS předány spolu
s diplomem, příp. cenou a kokardou nebo budou rozdány po ukončení vyhlášení BIS.

Čl. 8
Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče
1.

Pořadatel zabezpečí na výstavě poskytnutí první pomoci pro vystavovatele (zdravotní
dozor a lékárnička) a zajištění kontaktu k ošetření veterinárním lékařem, který musí být
po celou dobu konání výstavy k dosažení.

Čl. 9
Způsob poučení osob o ochraně zvířat
1.

Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat,
ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně
zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu následujícím způsobem:

2.

Pořadatel zabezpečí zejména, aby:
a) se zvířaty bylo zacházeno šetrně, klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou
pohodu, nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;
b) nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, kde je
pečováno o zvířata, nebo kde je vyhrazen prostor pro veřejné vystoupení nebo svod;
c) osoby manipulující se zvířaty přistupovaly k nemocnému či poraněnému zvířeti vždy
se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke zvířatům, která se
projevují jako nebezpečná a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou;
d) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně
způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených
osob;
e) při provádění zvláštních úkonů u neklidných zvířat byly použity vhodné prostředky k
fixaci zvířete, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;
f) osoby manipulující se zvířaty věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích
doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost,
že zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou
na sebe navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat
zvířatům poraněným;
g) osoby manipulující se zvířaty byly informovány o opatřeních v případě mimořádných
opatření (např. útěk zvířete mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu
zvířat před utrpením a vznikem nebezpečných situací;
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h) ve všech sálech, kde výstava probíhá platí přísný zákaz kouření, (to je povoleno jen
na vymezených místech.
3.

Všichni vystavovatelé se musí řídit předpisy na ochranu zvířat a Řádem BOEC na
ochranu zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu.

Čl. 10
Důvody k zastavení veřejného vystoupení
1.

Pořadatel je oprávněn a povinen:
a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob
plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu;
b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních
zvířat, byla z výstavy vyřazena;
c) zastavit konání výstavy při výrazném zhoršení podmínek, které by mohly ohrozit
nebo ohrožovaly pohodu zvířat nebo jejich ochranu;
d) vyloučit zvíře z výstavy v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky
nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete;
e) nepřijmout na výstavu zvíře, které neodpovídá stanoveným veterinárním podmínkám
a neprojde veterinární přejímkou.

Čl. 11
Platnost a účinnost Řádu
1.

Tento Výstavní řád Bohemians Edelkatze, e. V. nabývá platnost, schválením výroční
členskou schůzí, konanou dne 6. 3. 2010.

Helena Balíková,
prezident a jednatel BOEC, e. V.
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