
  

pořádá dne  5. listopadu 2022

KLUBOVOU VÝSTAVU BOXERŮ

 Roudnice nad Labem – ZKO Slavín

Rozhodčí / Richter    -  Antonín Karban CZ                * změna rozhodčího vyhrazena

PŘIHLÁŠKY POUZE E-MAILEM:   boxer-decin@seznam.cz
Všechny přihlášky přijaté e-mailem budou potvrzovány 

UZÁVĚRKA elektronicky                   25. 10. 2022  

Ředitel:         Ing. Krupičková Jaroslava         

Program:      9:00 – 9.30    přejímka psů / Einlass der Hunde
                    10.00              začátek posuzování / Eröffnung der Austellung

Zadávaná  ČEKATELSTVÍ  a TITULY   /    Die TITEL
CACK, res. CACK, CAJCK,  ČKJV, ČKV, nejlepší mladý jedinec, nejlepší veterán, nejlepší jedinec 
výstavy 

Udělení titulu není nárokové a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Veterinární podmínky:

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době 
přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 2 Psi musí být klinicky zdraví.  

Doklady k účasti na výstavě: originál průkazu původu, výstavní a výkonnostní průkaz psa/feny, platný očkovací 
průkaz  nebo platný pas pro malá zvířata. 



Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu ČMKU a těchto propozic
  - pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem
  - pořadatel nezodpovídá za případný úhyn nebo ztrátu psa/feny.
  - volné pobíhání psů je zakázáno, kousaví psi musí být opatřeni náhubkem
  - pořadatel má právo přeřadit psa, pokud nesplňuje podmínky pro danou třídu
  - vystavovatel je povinen se řídit pokyny pořadatele a rozhodčího

Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný.Protest lze podat  pouze z formálních důvodů 
porušení výst. předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně a s jistinou 1 000 Kč a v průběhu výstavy. 

Třídy:
třída štěňat         4   –    6 měsíců                  mezitřída              15  -  24 měsíců
třída dorostu       6   -    9 měsíců                  třída otevřená       od 15ti měsíců
třída mladých     9   -  18 měsíců                  třída pracovní       od 15ti měsíců   s příslušnou zkouškou z výkonu,
                                                                                                                na kterou byl vydán mezinárodní certifikát
                                                                      třída vítězů                 od  15 měsíců 
 titul musí být získán v konkurenci dospělých    s těmito tituly – C.I.B. - meiznár. š. FCI,  C.I.Ečlen., Světový vítěz,

                                                                                             Evropský vítěz, šamp. ČMKU
                                                                                             klubový vítěz, národní vítěz, šampion BKČR, vítěz roku
                                                                      třída čestná           jako tř. vítězů, ale bez zadání titulu
                                                                      třída veteránou          nad 8 let

K přihlášce přiložit kopii certifikátu zkoušky nebo titulu.  
Bei Meldungen für die Sieger- und Gebrauchshund - Klasse muß der Berechtigungnachweiß beigefügt werden.

Výstavní poplatky:                                         
za prvního psa                                           500,- Kč                 za druhého psa        400,- Kč         
třída štěňat, dorostu, čestnou a veteránů   200,- Kč          
Chovatelskou skupinu  možno přihlásit do 11 h. v den výstavy  
Die Zuchtgruppe bitte bis 11 Uhr am Ausstellungstag anmelden                                                 200,-Kč
Poplatek možno zaslat :                                                     
příkazem na účet, nebo přímo vložit na účet:     Boxerklub ČR DĚČÍN                                    

variabilní symbol:  číslo zápisu psa        č. účtu:    260125600/0300
PLATBA NA MÍSTĚ                  + 100,- Kč
Nečlenové BK ČR platí dvojnásobek. Poplatky se vracejí pouze v případě, bude-li přihláška odmítnuta.
Bez dokladu  o zaplacení nebude přihláška přijata.


