
 
 

BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY – ÚP OSTRAVA, pobočný spolek 

 

pořádá  

 

KLUBOVOU VÝSTAVU BOXERŮ 
 

 

Dne: 22. 4. 2023 

 

Místo konání:  HUKVALDY u Frýdku-Místku – areál bývalého KOUPALIŠTĚ 

 

GPS:  49.6290589N, 18.2274189E 

 

 

Příjem přihlášek pouze online:   
 
https://docs.google.com/forms/d/18Moj5XFKjEZaACOt0q5us7UiwWf4JAVKri7kmYipVeM/edit 

 

Uzávěrka přihlášek:  14. 4. 2023  

 

Rozhodčí: ANNA SZYMAŃSKA - MODRZYCKA (PL)   
   

Náhradník: MVDr. Jaromír Špicera 

 

Ředitel výstavy: Marek Plawny, Přímá 1334/6, Havířov-Podlesí, 736 01, telefon +420 725 054 088. 

 

Přejímka psů: 9.00 - 9.30 hod 

Zahájení výstavy: 9.45 hod 

Začátek posuzování: 10.00 hod 

 

Zadávaná čekatelství a tituly: 

 

CACK, res. CACK, CAJCK, ČKJV, ČKV, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší veterán, 

Nejlepší jedinec výstavy. 
 

Čekatelství a tituly se mohou udělit psům a fenám v obou barevných rázech. Udělení čekatelství a titulů není 

nárokové 

 

Rozdělení do tříd: 

třída štěňat: 4 – 6 měsíců 

třída dorostu: 6 – 9 měsíců  

třída mladých: 9 – 18 měsíců 

mezitřída: 15 – 24 měsíců = je přístupná pro všechny jedince bez ohledu na vykonané pracovní zkoušky a 

získaná výstavní ocenění  

třída otevřená: od 15 měsíců = je přístupná pro všechny jedince bez ohledu na vykonané pracovní zkoušky a 

získaná výstavní ocenění  

třída pracovní: od 15 měsíců = je přístupná pouze pro jedince, kteří mají složenou pracovní zkoušku, na kterou 

byl vydán mezinárodní certifikát FCI. Přiložit kopii certifikátu FCI.  

třída vítězů: od 15 měsíců = je přístupná pouze pro jedince, kteří získali některý z uvedených titulů: C.I.B.- 

mezinárodní šampion krásy FCI, C.I.E – Mezinárodní výstavní šampion, šampion některé z členských zemí FCI, 

Světový vítěz, Evropský vítěz, Šampion ČMKU, Národní vítěz, Klubový vítěz, Klubový šampion, Vítěz roku. 

Přiložit kopii uděleného titulu.  

třída čestná: od 15 měsíců = podmínky pro zařazení jsou stejné jako pro třídu vítězů. Jedinec oceněný známkou 

výborný 1 postupuje do soutěže o titul nejlepší jedinec výstavy.  

třída veteránů: od 8 let  

 

https://docs.google.com/forms/d/18Moj5XFKjEZaACOt0q5us7UiwWf4JAVKri7kmYipVeM/edit


 
 

Chovatelská skupina: 

 je možno přihlásit a zaplatit v den výstavy do 12:00. Chovatelská skupina musí být minimálně tříčlenná a 

maximálně pětičlenná. Musí být ze stejné chovatelské stanice, musí být minimálně od dvou různých otců nebo 

matek a jedinci musí být na výstavě posouzeni. Nemusí být v majetku chovatele.  

Výstavní poplatky pro členy Boxerklubu ČR: 
Štěňata, dorost, veteráni, třídy čestná a mimo konkurenci 400,- Kč. 

Mladí, mezitřída, ostatní dospělé třídy psů 600,- Kč. 

 

Výstavní poplatky pro nečleny Boxerklubu ČR: 
Štěňata, dorost, veteráni, třídy čestná a mimo konkurenci 800,- Kč.  

Mladí, mezitřída, ostatní dospělé třídy psů 1200,- Kč. 

 

Výstavní poplatky pro vystavovatele ze zahraničí: 
Štěňata, dorost, veteráni, třídy čestná a mimo konkurenci 16,- €. 

Mladí, mezitřída, ostatní dospělé třídy psů 25,- €. 

 

Poplatky se vracejí pouze v případě, kdy bude přihláška odmítnuta. 

 

Platba výstavních poplatků vystavovatelů z ČR: 

A) bankovním převodem na účet č. 2701047572/2010, variabilní symbol telefonní číslo uvedené na přihlášce, 

do zprávy pro příjemce uveďte: Výstava 

B) poplatek za chovatelskou skupinu 300,- Kč přímo na výstavě. 

 

Pes/fena jsou přijati na základě POTVRZENÍ O PŘIJETÍ NA VÝSTAVU zaslaném pořadatelem výstavy 

na e-mailovou  adresu majitele. Výstavní poplatek musí být uhrazen do uzávěrky - 14.4. 2023. 

Platba výstavních poplatků vystavovatelů ze zahraničí: 

A) bankovním převodem jako europlatbu , IBAN: CZ7920100000002701047572 , 

 jméno příjemce: Boxerklub ČR, ÚP Ostrava 

ulice příjemce: Uzavřená 9/1016 

město příjemce: Havířov 

země příjemce: Česká republika 

variabilní symbol: telefonní číslo uvedené na přihlášce  

zpráva pro příjemce: výstava 

B) výjimečně přímo na výstavě při přejímce psů po předchozí telefonické dohodě s ředitelem výstavy + 10 € 

všechny třídy, 

C) poplatek za chovatelskou skupinu 12,- € přímo na výstavě. 

 

Inzerce v katalogu: 

Cena: celostránkový barevný inzerát 700,- Kč, půlstránkový barevný inzerát 400,- Kč. 

Předlohy inzerátu v souboru jpg nebo pdf ve formátu A5 (celostránkový na výšku) nebo A6 (půlstránkový na 

šířku) je nutné zaslat na stejnou adresu jako přihlášku a předem zaplatit na stejný účet nebo složenkou na stejnou 

adresu jako výstavní poplatky. 

V ceně poplatku za inzerát je také jeho grafické zpracování – v tomto případě stačí zaslat barevné fotografie ve 

formátu jpg a požadovaný text ve wordu.  

 

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

Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v katalogu výstavy, nemohou být posouzeni. 

 

  PROTEST: 

   Proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, pořadí, tituly) není přípustný. 

   Protest z formálních důvodů je přípustný. Musí být podán písemně 

   v průběhu výstavy a současně složena jistina ve výši dvojnásobku 

   výstavního poplatku za 1. psa na první uzávěrku výstavy. 

   V případě zamítnutí protestu jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

 

 

 

 

 



 
 

Veterinární podmínky: 

 

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. 

 

 

DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:  

Originál průkazu původu, výstavní a výkonnostní průkaz psa / feny,  

nebo doklad od plemenné knihy, že bude průkaz původu vystaven. 

Platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata.  

 

Během výstavy může být provedena kontrola čipů náhodně vybraných jedinců.  

 

Pořadatel výstavy neodpovídá za případný úhyn psa / feny. 

 

Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat ustanovení výstavního řádu BK ČR a těchto propozic. 

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním adresy ve výstavním katalogu. 
 

 

 

 

 


