
 

 

 

 

pořádá v sobotu 23. 9. 2017 

Výstava je organizována podle výstavního řádu BK ČR a těchto propozic. 

Zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (ve znění pozdějších předpisů) je v ČR kupírování ušních 
boltců zakázáno. Z vystavování a posuzování jsou vyloučeni jedinci s kupírovanými ušními boltci. 

 

Místo konání: kynologický areál ZKO Jaroměř, Na vrších 567, GPS 50.3615378N, 15.9198978E 

Rozhodčí: Francesc Ferràndiz Codina (E)  – oba barevné rázy, pohlaví – psi 

třídy:  mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů 

Zdzislaw Wajman (PL)  – oba barevné rázy, pohlaví  – feny         

třídy:  mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů 

Antonín Karban (CZ) – oba barevné rázy, pohlaví – psi i feny   

třídy:  štěňat, dorostu, veteránů, čestná  

Ředitel výstavy: Josef Morávek, Svinišťany 4, 552 04 Chvalkovice, tel.: 602 631 429 
Zadávaná  

čekatelství a tituly: 
Čekatelství:  CAC ČR, res.CAC ČR, CAJC ČR, ČKV, ČKJV 
Tituly: Juniorský vítěz roku, Nejlepší mladý plemene – BOJ, 
Vítěz roku (podmíněno pracovním certifikátem FCI),   
Vítěz roku veterán, Nejlepší veterán plemene – BOV, 
Vítěz plemene FCI-BOB, Nejlepší z opačného pohlaví – BOS 

Udělení titulu/čekatelství není nárokové. 
Třídy: Rozdělení do tříd podle stáří, certifikátů a titulů: 

*Je třeba přiložit kopii dokladu k přihlášce (e-mail: j.kaplan.216@seznam.cz). 
V jednotlivých třídách (od dorostu) se vybírají  čtyři jedinci, kteří postupují do 

finálových soutěží. Pořadí 1 – 4 se určuje až při finálových soutěžích. 

4 - 6 měsíců třída štěňat   

6 - 9 měsíců třída dorostu 

9 - 18 měsíců třída mladých 

15 - 24 měsíců mezitřída       

nad 15 měsíců 

třída otevřená 

třída pracovní* 
pouze pro jedince, kteří mají složenu pracovní zkoušku, na kterou 
byl vydán mezinárodní certifikát FCI 

třída vítězů* 
pouze pro jedince, kteří již získali některý z uvedených titulů: 
C.I.B. = Mezinárodní šampion krásy FCI, šampion některé  
z členských zemí FCI, Klubový vítěz, Národní vítěz 

třída čestná* 
podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů, bez nároku 
na zadání titulu 

nad 8 let třída veteránů 



Soutěže: Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší plemeník, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost 

Program: Přejímka psů: od 8.00  
Zahájení výstavy: 10.00 >>> Začátek posuzování: 10.15 

Po skončení posuzování finálové soutěže. 

Přihlášky: Jaroslav Kaplan, Horní Roveň 216, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 605 506 553,  
e-mail: j.kaplan.216@seznam.cz  

Uzávěrky přihlášek: 
– 1. uzávěrka                  

– 2. uzávěrka (ON-LINE přihlášení, e-mail)

– 2. uzávěrka (poštovní razítko) 

Platby: složenkou typu C - J. Žemličková, Čeperka 293, 533 45 Opatovice n. L.,  
nebo na účet číslo 1080169379/0800  (VS = číslo zápisu psa/feny) 

Poplatky: 

Platba v € na místě! 
Nečlenové BK ČR platí dvojnásobek všech poplatků! 

Poplatky se vracejí pouze v případě, bude-li přihláška odmítnuta. 

 do 1. uzávěrky do 2. uzávěrky na místě 

1. pes 500 Kč 600 Kč 25 € 

Další pes 400 Kč 500 Kč 20 € 

Štěňata, dorost, 
čestná, veteránů 

200 Kč 250 Kč 10 € 

Chovatelská skupina, 
plemeník 

200 Kč 
Přihlášení a platba v den výstavy. 

10 € 

Inzerce v katalogu 
(barevně) 

A5 - 800 Kč / 30 €     
½ A5 - 400 Kč / 15 € 

Inzerce v katalogu 
(černobíle) 

A5 - 600 Kč / 25 €            
 ½ A5 - 300 Kč / 15 € 

Kontakt pro zpracování inzerce: chov-bk-hk@seznam.cz 

 
 

Využijte ON-LINE přihlášky: http://bk-hk.webnode.cz 
Podáním písemné nebo elektronické přihlášky se majitel zavazuje uhradit výstavní poplatky, dodržovat 

ustanovení výstavního řádu BK ČR a těchto propozic. Majitel zodpovídá v plném rozsahu za škody způsobené 

svým psem/fenou, souhlasí se zveřejněním adresy v katalogu výstavy. Pořadatel nezodpovídá za případný 

úhyn psa/feny. 

Doklady nezbytné pro účast na výstavě: originál průkazu původu psa/feny, výstavní a výkonnostní průkaz 

psa/feny, platný členský průkaz Boxerklubu ČR, platný očkovací průkaz, nebo platný pas pro malá zvířata.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkovou kontrolu identity jedinců (tetovací číslo nebo čipové číslo). 

Soutěže je možno přihlásit na místě do 12.00  v den výstavy. 

Nejlepší chovatelská skupina: Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince, kteří byli  posouzeni 

na výstavě, pocházející z jeho chovu (z jedné chovatelské stanice), z různých spojení, minimálně po dvou 

různých otcích nebo matkách. Jedinec nemusí být v majetku chovatele. 

Nejlepší plemeník: Do soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. 

Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci. 

Nejlepší štěně: Do soutěže nastupují všichni psi a feny, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě štěňat známkou 

velmi nadějný 1. 

Nejlepší dorost: Do soutěže nastupují všichni psi a feny, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě dorostu 

známkou velmi nadějný 1. 



 


