
Vážení vystavovatelé, 

v souvislosti s blížící se klubovou výstavou, která se bude konat dne 6. června 2021 v Kempu 
Marina Orlík bychom Vás chtěli informovat o nezbytných opatřeních souvisejících s platnými 
nařízeními, které bude nutné na výstavě dodržet. Zároveň, prosíme, sledujte webové stránky 
a fcb profil klubu, kde budou průběžně zveřejňovány informace ohledně výstavy. 

Jedná se o následující opatření: 

- 1 pes = 1 člověk; 
- každý účastník musí prokázat splnění alespoň jedné z následujících podmínek: 

 absolvování PCR testu v posledních 7 dnech, 
 absolvování POC testu v posledních 72 hodinách, 
 mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 

dní, 
 mít alespoň 22 dnů po první dávce vakcíny, přičemž mezi podáním první a druhé 

dávky nesmí uplynout víc, než 90 dnů a od druhé dávky více než 9 měsíců, u 
jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní, ale ne více, než 9 
měsíců. 

- vystavující se dostaví na místo konání výstavy na čas odpovídající třídě, do níž má svého 
psa přihlášeného dle níže uvedeného časového harmonogramu:  
  

Kruh Třída Katalog. čísla Čas posuzování 
1 štěňat, dorostu  1 - 13 9:30 
1 štěňat, dorostu – 

feny 
46 - 55 10:15 

1 mladých 14 - 25 10:55 
1 mezi- 26 - 31 11:45 
1 otevřená 32 - 43 12:10 
1 vítězů, čestná 44 - 45 13:00 

 
 

Kruh Třída Katalog. čísla Čas posuzování 
2 mladých 56 - 71 9:30 
2 mladých  72 – 87 10:25 
2 mezi- 88 – 96 11:20 
2 mezi- 97 – 105 12:15 
2 otevřená 106 – 117 12:45 
2 otevřená 118 – 128 13:25 
2 veteránů 129 – 130 14:00 

 
- účastníci jsou v prostorách výstavy povinni nosit stanovené pomůcky pro zakrytí nosu a 

úst (respirátory atd.); 
- účastníci jsou povinni dodržovat stanovené rozestupy; 
- vystavovatel opustí areál výstavy ihned po ukončení posouzení jeho psa; 
- v případě, že vystavovatel nedodrží výše uvedené nebo se nebude řídit pokyny pořadatele 

výstavy, může být diskvalifikován a vykázán z prostoru výstavy. 

Za dodržení výše uvedeného předem děkujeme a těšíme se na viděnou. 

Výbor KFB-Klubu francouzských buldočků, z.s. 

 


