Pořádá dne 11. 9. 2021

Přihlášky:

Bäumlová Ivana
Francouzská 4, 326 00 Plzeň
e-mail: vystavadobrany@seznam.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 3. 9. 2021

Ředitel výstavy: Bäumlová Ivana
(mobil 606 435 199)

Rozhodčí: psi: Auterský Miloslav feny: Fagoš Robert

Výstavní poplatky:
za 1.psa ……………….. 400,- Kč
další pes ………………. 300,- Kč
třída štěňat, dorostu, čestná a veteránů ………….. 200,- Kč
chovatelská skupina ……………………………... 200,- Kč
Pro nečleny BK dvojnásobek.
Poplatek zaslat na č.ú. 240816746/0300, variabilní symbol: (číslo zápisu),
název účtu: Boxerklub České republiky – ÚP Plzeň
Výstavní poplatek nutno uhradit do uzávěrky! Poplatky budou vráceny pouze v případě odmítnutí přihlášky.
Přejímka psů
od 8.00 hodin
Začátek posuzování: v 10.00 hodin
Zadávaná čekatelství a tituly:
CACK, res. CACK, CAJCK, ČKJV, ČKV Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší veterán, Nejlepší jedinec
výstavy. Mohou se zadat psům a fenám v obou barevných rázech. Udělení není nárokové.
SOUTĚŽE: Nejlepší chovatelská skupina,
Statečné srdce (přepadení ze zástěny viz. ZkCh, útok na psa z pohybu viz. IPO1).
PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY BUDE POTVRZENO E-MAILOVOU ZPRÁVOU (UVÁDĚJTE V
PŘIHLÁŠCE).

PŘIHLÁŠKA NA KLUBOVOU VÝSTAVU BOXERŮ V DOBŘANECH 2021
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Přihlášku úplně vyplňte a včas zašlete na adresu: Bäumlová Ivana, Francouzská 4, 32600 Plzeň.
Pro přihlášení do třídy pracovní a vítězů je nutno doložit doklad o vykonané zkoušce a titulu.
Přiložte doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata!

Výstava je organizována podle výstavního řádu Boxerklubu ČR a těchto propozic.
Rozdělení do tříd:
štěňat:
4 – 6 měsíců
dorostu: 6 – 9 měsíců
mladých: 9– 18 měsíců
mezitřída: 15 - 24 měsíců: je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
otevřená: od 15 měsíců: je přístupná pro všechny jedince bez ohledu na vykonané pracovní zkoušky a získaná výstavní
ocenění
veteránů: od 8 let
pracovní: od 15 měsíců: je přístupná pouze pro jedince, kteří mají složenou pracovní zkoušku, na kterou byl vydán
mezinárodní certifikát FCI
vítězů: od 15 měsíců: je přístupná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z uvedených titulů: C.I.B. – mezinárodní
šampion krásy FCI, C.I.E. - evropský výstavní šampion, šampion některé z členských zemí FCI, Světový vítěz,
Evropský vítěz, šampion ČMKU, Národní vítěz ČR, Klubový vítěz, Klubový šampion, Vítěz roku.
čestná: od 15 měsíců: podmínky pro zařazení jsou stejné jako pro třídu vítězů, zadává se známka a pořadí bez nároku na
čekatelství / titul
mimo konkurenci: od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci. Rozhodčí vypracuje výstavní
posudek a stanoví pořadí.
- Jednotlivé třídy se rozdělují na zlaté a žíhané a podle pohlaví. Případná čekatelství a tituly se mohou udělit psům a
fenám v obou barevných rázech. Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v katalogu, nemohou být posouzeni. Dodatky do katalogu
nejsou přípustné. Na pozdě podané přihlášky nebude brán zřetel.

Do soutěže chovatelských skupin, může chovatel přihlásit minimálně tři jedince pocházející z jedné
chovatelské stanice, minimálně od dvou různých matek nebo otců a kteří byli na této výstavě posouzeni. Jedinci
nemusejí být v majetku chovatele. Chovatelskou skupinu možno přihlásit přímo na výstavě do 11.00 hodin
v kanceláři.
Do soutěže Statečné srdce, je možné se přihlásit přímo na výstavě do 11:00 hodin v kanceláři. Pro jedince
přihlášeného na tuto výstavu, je soutěž zdarma. Jedinec, který není přihlášen na výstavu, může soutěž absolvovat
po uhrazení startovného 50,-Kč.
Inzerce v katalogu: Předlohu inzerátu nutno zaslat do uzávěrky na stejnou adresu jako přihlášku.
Celostránkový inzerát …. 500,- Kč; půlstránkový inzerát …….. 250,- Kč.
Protest lze podat pouze protest z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být
podán písemně spolu se složením jistiny ve výši 300,- Kč, a to v průběhu posuzování. Protest nelze podat proti
rozhodnutí rozhodčího.
Doklady nezbytné pro účast na výstavě:
- platný průkaz Boxerklubu ČR
- originál průkazu původu a výkonnostní a výstavní průkaz psa
- platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata. Potvrzení o očkování proti vzteklině (staré nejvýše 1
rok a nejméně 30 dnů)
- psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského
parlamentu a musí mít platný pas EU.

Jméno psa a chovatelská stanice: …………………………………………………………………………….
č.zápisu:

…………..……………………….. datum narození: …………………………….

Otec (jméno a chov.st.) …………………………………………………………………………
Matka (jméno a chov.st.) ……………………………………………………………………….
Chovatel: ………………………………………………………………………………………..
Majitel – příjmení a jméno: ……………………………………………… telefon: ………………………….
email: .................................................................................
adresa: ………………………………………………………… podpis: ………………………….
Majitel prohlašuje, že na jeho psu/feně nebyly provedeny chirurgické úpravy uší a zodpovídá v plném rozsahu za
škody způsobené svým psem/fenou. Souhlasí se zveřejněním osobních údajů pro potřeby výstavy. Majitel se
zavazuje uhradit výše uvedené výstavní poplatky. Prohlašuje, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou
pravdivé a zavazuje se dodržovat ustanovení výstavního řádu BK ČR a těchto propozic.

