
BOXERKLUB České republiky 
územní pobočka Louny

pořádá 

Klubovou výstavu 
Datum konání 18.06.2022

Místo konání: ZKO LOTTA MARIE SVĚTEC

Rozhodčí
PSI – JENS FILTER (NĚMECKO)
FENY – MATHIAS WOLF (NĚMECKO)

Program: veterinární přejímka 8:00 – 9:45
zahájení výstavy 10:00
zahájení posuzování 10:15

Ředitel výstavy : Miloslava Fialová

Přihlášky zasílat na e-mail – europa.bruu@centrum.cz

Písemné přihlášky: Monika Fialová, Cestička 3, Ústí nad Labem,   +420 736 234 373

.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK - 10.06.2022

Výstavní poplatky: Termín 10.06.2022
Třída mladých,mezitřída,otevřená, pracovní, vítězů Kč 500,- 

Třída štěňat, dorostu, čestná a veteránů Kč 300,- 

Chovatelská skupina Kč 200,-

!!! Nečlenové Boxerklubu ČR platí dvojnásobek !!!

Inzerce v katalogu:  celostránkový inzerát  Kč 500,-    půlstránkový inzerát   Kč 300,-

Předlohu nutno zaslat do uzávěrky na adresu: europa.bruu@centrum.cz    

Platbu je třeba  uhradit na č.ú.  2104422768/2700  UniCredit Bank. 

Variabilní symbol číslo zápisu psa..
Do zprávy pro příjemce uvést prosím JMÉNO MAJITELE PSA!!!
!!! Kopii potvrzení o zaplacení poplatků zašlete společně s     přihláškou !!!  

Doklady nezbytné pro účast na výstavě
- originál průkazu původu psa/feny
- výstavní a výkonnostní průkaz psa/feny 
- platný očkovací průkaz, nebo platný pas pro malá zvířata

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.

Zadávaná čekatelství a tituly:    CACK, res. CACK, CAJCK, ČKJV, ČKV (mohou se zadat psům a  
fenám v obou barevných rázech) ... Nejlepší mladý jedinec, Nejhezčí veterán, Nejlepší jedinec výstavy
(pouze pes nebo fena - zlatý/žíhaný nebo zlatá/žíhaná )... Udělení čekatelství a titulů není nárokové. 

Soutěže:

Nejlepší chovatelská skupina 
pro 3 až 5 jedinců posouzených na této výstavě, pocházející od jednoho chovatele a minimálně od dvou různých otců nebo
matek

Třídy/ Classes:
Štěňat 4 - 6 měsíců

Dorostu           6 - 9 měsíců

Mladých 9 - 18 měsíců

Mezitřída 15 - 24 měsíců

Otevřená od 15 měsíců

Pracovní od 15 měsíců - pouze pro psy a feny se složenou pracovní zkouškou,

na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI - kopie dokladu

Vítězů      od 15 měsíců - je přístupná pouze pro jedince, kteří získali některý z uvedených titulů:

mezinárodní šampion krásy C.I.B., mezinárodní výstavní šampion C.I.E., šampion

některé z členských zemí FCI, Šampion,  ČMKU, Světový vítěz, Evropský vítěz,

Národní vítěz, Klubový vítěz, Klubový šampion, Vítěz roku.

Veteránů        nad 8 let

Čestná          od 15 měsíců-  podmínky pro zařazení jsou stejné jako pro třídu vítězů, zadává se

známka a pořadí. Jedinec, který byl oceněn známkou výborný 1, postupuje do soutěže o Nejlepšího

jedince výstavy. 

Výstava je organizována dle výstavního řádu Boxerklubu ČR a těchto propozic.

Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být 
podán písemně, do skončení posuzování v kruzích a současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku 
výstavního poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohlaví:          PES           FENA            Barva: ZLATÁ          ŽÍHANÁ

Třída :     ŠTĚŇAT           DOROSTU         MLADÝCH            MEZITŘÍDA         OTEVŘENÁ 
    PRACOVNÍ     VÍTĚZŮ             VETERÁNŮ            ČESTNÁ         (vhodné zakroužkujte)

Jméno psa a chovatelské stanice: ……………………………………………………………………….

Zkratka PK: …………….. Číslo zápisu: ………………… Datum narození: …....................................

Zkoušky: …………………………… Tituly: ………………………………………………………….

Otec:…………………………………………………………………………………………………….

Matka: ………………………………………………………………………………………………….

Chovatel (jméno, příjmení): ……………..……………….…………………………………………….

Majitel (jméno, příjmení, adresa) ………………………….……………………………………………

E-mail: …………………………………………………   Telefon: …………………..………………..

Datum: ……………………………….        *Podpis: …………………….…...…..…………

ČITELNĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA EMAIL – europa.bruu@centrum.cz

* Kupírovaní psi/feny nebudou na výstavu připuštěni a posouzeni. Podáním přihlášky se zavazuji uhradit
výstavní poplatky, dodržovat ustanovení výstavního řádu Boxerklubu ČR, propozic a pokynů výstavního
výboru. Souhlasím s     uvedením jména a adresy v     katalogu výstavy .  Majitel psa/feny v     plném rozsahu  
zodpovídá za škody jím způsobené. Pořadatel neodpovídá za případný úhyn psa/feny. 


	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

