
                                                
  

 

 

 

 

 

 

 

                                

On-line: https://www.boxerklubolomouc.cz 
Rozhodčí / Richter 

/ Judge  

 

RNDr. Mária Müllerová CSc 

(CZ)  
hlavní rozhodčí / Oberster Richter / Chief Judge 

Feny / Hündin / Female - Zlatá / Gelbe / Fawn 

CAC, CAJC, BOS 

Chovatelské skupiny / Zuchtgruppen / 

Breeding groups 

Mgr. Marek Lewandowski (PL)  

Psi / Rüde / Male  - Žíhaná / Gestromte / Brindle 

CAC, CAJC, BOV 

Nejlepší dorost / Beste jüngste / Best puppy 

Náhradní rozhodčí / 

Reserverichter / 

reserve judge 

Ĺubomír Perniš 

(SK) 

Dominika Hradská (SK) 
Feny / Hündin /Female - Žíhaná / Gestromte / Brindle 

CAC, CAJC, BOJ 

Nejlepší štěně / Beste Welpe / Best baby  
 

Tamás Radványi (HU)  

Psi / Rüde / Male  -  Zlatá / Gelbe / Fawn  

CAC, CAJC, BOB  

Nejlepší plemeník / Bester Zuchtrüden /  

Best breeding male 
Místo / Ort / Place Kynologické centrum „Hvězda“ Kotojedy 84, Kroměříž, 76701 www.hvezda.bedea.cz 

Uzávěrka 

přihlášek 

Meldeschluss 

Closing date 

1. uzávěrka/ 1. Meldeschluss / 1. 

Closing date 

20.06.2022        

2. uzávěrka/ 2.Meldeschluss / 2. 

Closing date 

10.07.2022 

TITULY – TITELS – TITLES / ČEKATELSTVÍ – ANWARTSCHAFTEN - CANDIDATURE 
Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Juniorský středoevropský vítěz, Středoevropský vítěz, Veteránský 

středoevropský vítěz, CAC, R.CAC, CAJC, BOJ, BOV, BOS, BOB, 

Beste Welpe, Beste jüngste, Junger Sieger der Mitteleuropäischen Ausstellung, Sieger der 

Mitteleuropäischen Ausstellung, Veteran Sieger der Mitteleuropäischen Ausstellung, 

 CAC, R.CAC, CAJC, BOJ, BOV, BOS, BOB 

Best baby, Best puppy, Young winner of the Central European exhibition, winner of the Central 

European exhibition, Vetran winner of the Central European exhibition, 

CAC, R.CAC, CAJC, BOJ, BOV, BOS, BOB, 

Program (Programm)  

Přejímka psů (Einlass der Hunde / Entry for dogs) 08.00 – 09.30 hod. 

Zahájení výstavy (Eröffnung der Ausstellung / exhibition Opening) 09.30 hod. 

Posuzování v kruzích (Beurteilung / Judging) 10.00 hod. 

Poplatky / Meldegebüren / Payment  

1. uzávěrka(1. Meldeschluss / 1. Closing date)   

Poplatky/ Meldegebüren / Payment  

2. uzávěrka(2. Meldeschluss / 2. Closing date)   

1. jedinec (1.Hund/1. Dog) 1000.00 Kč     40,00 Eu 1. jedinec (1.Hund/1. Dog) 1200,0 Kč 45,00 Eu 

další jedinec (Nächste/other) 550.00 Kč 22,00 Eu další jedinec (Nächste/other) 750,00 Kč 30,00 Eu 

Třída štěňat + veteránů 

(Babyklasse/Baby Class + 

Veteranenklasse/Veteran 

class) 

350.00 Kč 14,00 Eu Třída štěňat a veteránů 

(Babyklasse/Baby Class + 

Veteranenklasse/Veteran 

class) 

450,00 Kč 18,00 Eu 

Inzerce v katalogu A5 / A6 

(Werbung im 

Katalog/Advertising in the 

catalog) 

550.00 Kč / 320,00 Kč Inzerce v katalogu A5 / A6 

(Werbung im 

katalog/Advertising in the 

catalog) 

700,00 Kč / 450,00 Kč 

21,00 Eu /   12,00 Eu 26,00 Eu / 17,00 Eu 

Chovatelské skupiny / Zuchtgruppen /Breeding 

groups 

300,00 Kč / 15,00 Eu 

Nejlepší plemeník / Bester Zuchtrüden / Best 

breeding male 

300,00 Kč / 15,00 Eu 

Boxerklub ČR – územní pobočka Olomouc 

pořádá dne 24.07.2022 

Středoevropskou 

výstavu Boxerů 
MITTELEUROPÄISCHE AUSSTELLUNG 

CENRAL EUROPEAN EXHIBITION 

Kynologický areál HVĚZDA, 

Kotojedy, Kroměříž 

https://www.boxerklubolomouc.cz/


Poplatky / Meldegebüren / Payment : FIO BANKA, a.s., 2600945664/2010, VS: číslo zápisu psa / 

Zuchbuchnummer / Pedigree Nr., IBAN:CZ4920100000002600945664,  SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX 
Přihlášky zasílejte na adresu / Die Meldeschein schicken / Entry form send to address :  

Elektronicky : www.boxerklubolomouc.cz 
Kontakt telefon                                  Kontaktieren sie Telefon                              Contact telephone 

tel.: CZ - 00420 602741104                  D – 00420 739648100                              EN – 00420 776417383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinární ustanovení / Veterinärbestimmungen / veterinari regulations : 

 
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím 

průkazem obsahujícím záznam, že pes má platné očkování proti vzteklině (pokud není identifikačně označen čipem, není 

vakcinace proti vzteklině platná). • Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem 

pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 • Po 

dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění 

osob. Nařízení platí i pro nepřihlášené účastníky výstavy.  

Alle beteiligten Tiere müssen klinisch gesund sein. Hunden muss ein Kleintierpass oder imPfpass vorgelegt werden, der 

einen Nachweis enthält, dass der Hund über eine gültige Tollwutimpfung verfügt (sofern nicht durch einen Chip identifiziert, 

ist die Tollwutimpfung nicht gültig). • Hunde aus der EU und Drittländern müssen von einem gültigen Pass für Kleintiere 

begleitet sein und die Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26.5.2003 erfüllen • Während der Ausstellung sichern die Besitzer ihre Tiere, um sich nicht gegenseitig anzugreifen oder 

möglicherweise Menschen zu verletzen. Die Regelung gilt auch für nicht registrierte Teilnehmer der Ausstellung. 

All animals involved must be clinically healthy. Dogs must be provided with a small animal passport or vaccination 

certificate containing a record that the dog has a valid rabies vaccination (unless identified by a chip, rabies vaccination is not 

valid). • Dogs coming from EU and third countries must be accompanied by a valid passport for small animals and must meet 

the conditions laid down in Regulation 998/2003 of the European Parliament and of the Council of 26.5.2003 • During the 

exhibition, owners will secure their animals so as not to attack each other or possibly injure people. The regulation also 

applies to unregistered participants of the exhibition. 

 

!!!     JEN PSI S NEKUPÍROVANÝMA UŠIMA / NUR FÜR HUNDE MIT      !!!  

!!! UNKUPIERTEN OHREN / ONLY FOR DOGS WITH UNCROPPED EARS !!! 
TŘÍDY / KLASSEN / CLASSES 
Štěňat / Babyklasse / Baby Class 4 – 6 měsíců / Monate / months 

Dorostu / Jüngstenklasse / Puppy Class 6 – 9 měsíců / Monate / months 

Mladých / Jugendklasse / Young Class 9 – 18 měsíců / Monate / months 

Mezitřída / Zwischenklasse / Intermediate Class 15-24 měsíců / Monate / months 

Otevřená / Offene Klasse / Open Class od 15 měsíců / ab 15 Monate / from 15 months 

Pracovní / Gebrauchshundeklasse / Working 

Class 

(*) od 15 měsíců / ab 15 Monate / from 15 months 

Vítězů / Siegerklasse / Winner class  (**)  od 15 měsíců / ab 15 Monate / from 15 months 

Čestná / Ehrenklasse / Honorary Class (**)  od 15 měsíců / ab 15 Monate / from 15 months 

Veteránů / Veteranenklasse /  

Veteran Class 

nad 8 let / ab 8 Jahre / from 8 years 

(*) Musí být přiložena kopie mezinárodního certifikátu FCI o vykonání pracovní zkoušky, jinak bude pes 

automaticky přeřazen do třídy otevřené 

(*) Bei Meldung in die Gebrauschhundklasse muss der Berechtigungsnachweis beigefügt werden. Sonst wird der 

Hund in die offene Klasse versetzt. 

(*) A copy of the recognized working certificate for working Klass the must be included otherwise the dog will be 

automatically categorized as Open class. 

(**) Musí být přiložena kopie titulu C.I.B. = mezinárodní šampion krásy, C.I.E. = mezinárodní výstavní 

šampion, šampion některé z členských zemí FCI, Šampion ČMKU, Národní vítěz, Klubový vítěz,                            

        Světový vítěz, Evropský vítěz. Přiložit kopii uděleného titulu, jinak bude pes automaticky přeřazen do třídy 

otevřené 

(**) Bei Meldung in die Sieger – oder Gebrauchshundeklasse muss der Berechtigungsnachweis beigefügt 

werden. Sonst wird der Hund in die offene Klasse versetzt. 

(**) A copy of the recognized Winner title and working certificate for the Champion/Working class must be 

included otherwise the dog will be automatically categorized as Open class. 

 

PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY BUDE POTVRZENO E-MAILOVOU ZPRÁVOU NEBO SMS (UVÁDĚJTE V PŘIHLÁŠCE). 

BEZ POTVRZENÍ NEBERE POŘADATEL ZÁRUKU ZA SPRÁVNÉ ZAREGISTROVÁNÍ PŘIHLÁŠKY. 

DIE ANNAHME DER ANMELDUNG WIRD PER E-MAIL NACHRICHT ODER SMS BESTÄTIGT (IN DER 

ANMELDUNG BITTE AUFFÜHREN). OHNE BESTÄTIGUNG ÜBERNIMT DER VERANSTALTER KEINE 

VERANTWORTUNG FÜR REGISTRIERUNG DER ANMELDUNG. 

PLEASE, PROVIDE YOUR E-MAIL ADDRESS AND PHONE NUMBER ON THE APPLICATION FORM. 

ORGANIZERS WILL CONFIRM THE RECEIPT OF YOUR APPLICATION VIA E-MAIL OR SMS. IF YOU DON´T 

RECEIVE THE CONFIRMATION, PLEASE, CONTACT THE ORGANIZERS. 

 



Jednotlivé třídy se rozdělují na zlaté a žíhané podle pohlaví. Případná čekatelství a tituly se mohou udělit psům a 

fenám v obou barevných rázech. Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v katalogu výstavy nemohou být posouzeni. 
Čekatelství a tituly nejsou nárokové / Umpolung + Titel werden nicht beansprucht / Reversion +Titles are not claimed 
Einzelne Klassen sind nach dem Geschlecht und Farbe verteilt. Die Anwartschaften und Titel können die Rüden 

und Hündinen in den beiden Farbschägen erhalten. Die Hunde, die nicht im Ausstellungskatalog aufgefürt sind, 

können nicht bewertet werden. 

Individual classes are divided according to the color and gender. Candidacy and titles may be awarded to males 

and females in both color variants. Dogs not listed in the exhibitions catalogue cannot be judged.  

Protest může být podán pouze z formálních důvodů, a to písemně, pouze během výstavy do skončení posuzování 

v kruzích ve výstavní kanceláři současně se složením jistiny ve výši 2.000,- Kč, která při rozhodnutí v 

neprospěch stěžovatele (vystavovatele) propadne. / Ein Protest kann nur aus formalen Gründen, schriftlich, nur 

während der Ausstellung bis zum Ende des Urteils in Kreisen im Ausstellungsbüro gleichzeitig mit der 

Hinterlegung des Kapitals in Höhe von 2.000,- CZK eingelegt werden, die verfällt, wenn die Entscheidung 

gegen den Beschwerdeführer (Aussteller) getroffen wird. / A protest may be filed only for formal reasons, in 

writing, only during the exhibition until the end of the judgment in circles in the exhibition office at the same 

time as the deposit of the principal in the amount of CZK 2.000,- which will be forfeited if the decision is made 

against the complainant (exhibitor). 
 

SOUTĚŽE / WETTBEWERB / COMPETITION: 
 

Chovatelské skupiny / Zuchtgruppe / Breeding groups : do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a 

maximálně 5 jedinců, pocházející ze stejné chovatelské stanice, minimálně dvou různých matek nebo otců, kteří 

byli na výstavě posouzeni. Jedinci nemusí být v majetku chovatele.  

                                                                                               : Ein Züchter kann in die Wettbewerbe mindestens 

drei und maximal fünf Einzelwesen anmelden, die aus der gleichen Züchtung kommen und sind minimal von 2 

verschiedenen Müttern oder Vätern, die schon auf der Ausstellung bewertet wurden. Einzelwesen müssen nicht 

im Eigentum des Züchters sein. 

                                                                                                : The Breeder can register at least three maximum 

five individuals descending from the same breeding group, at least of two different mothers or fathers that were 

judged at the exhibition. These dogs do not need to be a property of the breeder.  

Nejlepší plemeník / Bester Zuchtrüde / Best breeding male : do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 3 

potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci. 

                                                                                                 : Ein Zuchthund mit mindestens 3 Nachkommen, 

die auf der Messe ausgewertet wurden, nimmt an diesem Wettbewerb teil. Der Zuchthund muss auf der Schau 

nicht im normalen Wettkampf betrachtet werden. 

                                                                                                  : a breeding dog with at least 3 offspring who have 

been evaluated at the show will take part in this competition. The breeding dog does not have to be considered in 

normal competition at the show. 
 

UBYTOVÁNÍ / UNTERKUNFT / ACCOMMODATION 
 

- Kynologické centrum „Hvězda“ Kotojedy 84, 76701 Kroměříž, www.hvezda.bedea.cz  
   psi na pokoji „NE“ / Hunde im Zimmer „NEIN“ / dogs in the room „NO“ 

 

- Hotel Hvězda s.r.o., Osvoboditelů 182/24, 76701 Kroměříž, www.hvezdahotel.cz 
   psi na pokoji „ANO“ / Hunde im Zimmer „JA“ / dogs in the room „YES“ 

 

Kynologické centrum „Hvězda“ Kotojedy 84, Kroměříž, 76701, www.hvezda.bedea.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hvezda.bedea.cz/
http://www.hvezdahotel.cz/
http://www.hvezda.bedea.cz/

