Zpráva předsedy sboru rozhodčích :
==========================
Vážené dámy, vážení pánové,
účastníci dnešní konference BK ČR.
Také já Vás co nejsrdečněji zdravím. Z důvodu pandemie COVID - 19
bylo v uplynulých letech málo možností se scházet, o to více se těšíme
na akce v letošním roce. Solidní informace o dění ve světě boxerů
jsme tedy čerpali prostřednictvím webových stránek, našeho
Zpravodaje a drby z Facebooku. Bohužel se uskutečnilo velmi málo
výstav nejen klubových, ale i národních a mezinárodních. Také s
cestováním na zahraniční výstavy to bylo poměrně složité. Přesto se
někteří z nás výstav zúčastnili a jejich výsledky jsou ve Zpravodaji v
rubrice zahraniční úspěchy. Pro pořadatele bylo velmi problematické
uskutečnit svody dorostu, zkoušky chovnosti a vytrvalostní zkoušky.
Také na cvičištích nebyla jednoduchá situace se skládáním zkoušek.
Ale i v tomto složitém období jsem zodpovědně plnil úkoly pro náš
klub, zejména delegace rozhodčích na chovatelské akce, udělování
klubových titulů, vyžádání zahraničních rozhodčích k posuzování na
akcích a další úkoly pro ČKS a ČMKU. O proběhlých akcích a plánu
letošních akcí jsou pro každého přístupné informace na webových
stránkách Boxerklubu ČR ve Zpravodaji.
Co se týká výstav: Výroční výstavu v roce 2020 pořádal pobočný
spolek Louny, přihlášeno byl úctyhodný počet 173 a posouzeno 143
jedinců. Skvěle připravenou výstavu kazil celodenní déšť, ale i přes
nepřízeň počasí byla účast vysoká z několika zemí Evropy a
vystavovatelé si výstavu užili. V loňském roce byl pořadatelem
Výroční speciální výstavy pobočný spolek Střední Čechy, přihlášeno
bylo 116 a posouzeno 108 jedinců. V loňské roce se také konaly dvě
významné výstavy – v září se v Itálii uskutečnila výstava nově vzniklé
organizace WUBOX a v říjnu se uskutečnil v Maďarsku tradiční
ATIBOX. O obou výstavách jsou podrobné informace ve Zpravodaji.
Je veliká škoda, že boxerský svět se rozdělil na dvě části. Je velkou
otázkou, zda-li je pozitivní skutečnost, že místo jedné světové výstavy
máme nyní dvě. Pokud nám budou bohové nakloněni a nebude tady
virus ani RUS, uskuteční se v květnu výstava ATIBOX ve Španělsku
a v září výstava WUBOX v Německu. Současně se při těchto

výstavách uskuteční v pořadatelských zemích také jejich Výroční
výstavy, což je velký přínos pro vystavovatele. Náš klub pořádá 23.7.
Výroční speciální výstavu a 24.7. Středoevropskou výstavu C.E.B.S. v
Kroměříži. Pořadatelem je pobočný spolek Olomouc. Všem
pořadatelům přeji zdařilé akce v této zvláštní době. Patří jim velký dík
za nelehkou přípravu, technické i administrativní zajištění výstavy,
hodnotné ceny pro vítěze a hlavně za možnost, setkat s našimi
boxerskými miláčky, popovídat si a probrat všechny novinky ze života
lidí i psů.
Případné dotazy zodpovím v diskuzi.
Děkuji za pozornost.
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