
Boxerklub České republiky, z.s. 
územní pobočka Střední Čechy, p.s. 

 
pořádá dne 19.6. 2021 

 

VÝROČNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU 
 
Místo konání:  Rychety - kynologický areál - Uhříněves, Praha 22, K dálnici 1138/22 
50°01'35.7"N   14°35'32.9"E 
  
Rozhodčí:    
Sergej Vanža - Slovensko  psi 
Nicole Runge - Německo  feny 
Robert Fagoš - Česko   třídy štěňat, dorostu, mladých a veteránů 
 
Ředitel výstavy:  
Alena Šefelínová - alenasef@seznam.cz 
 
Program: 
Přejímka   8:00 - 9:45 
Zahájení výstavy  9:55 
Zahájení posuzování  10:00   Po skončení posuzování budou probíhat finálové soutěže 
 
Uzávěrka přihlášek:  I.termín - 6.6. 2021   II.termín - 13.6. 2021 
 
Vystavovatelé i návštěvníci výstavy musí dodržovat vládní nařízení v souvislosti s 
onemocněním  COVID-19,  která  budou  platná  v době  konání  výstavy. 
 
Zadávaná čekatelství a tituly: 
CAC, res. CAC, CAJC, ČKV, ČKJV, BOV, BOJ, BOS, BOB 
Vítěz roku, Juniorský vítěz roku, Vítěz roku veterán 
 
Třídy: 
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 - pouze pro psy a feny, kteří již získali některý z uvedených  

titulů: C.I.B - mezinárodní šampion krásy FCI, C.I.E. - mezinárodní 
výstavní šampion, šampion některé z členských zemí FCI, šampion 
ČMKU, Klubový vítěz, Národní vítěz, Evropský vítěz, Světový vítěz  
(předložit kopie dokladů) 

Veteránů           nad 8 let 
Čestná            stejná jako vítězů - V1 postupuje do soutěže BOB a BOS 
 
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 



Nejlepší štěně - pro psy a feny ze třídy štěňat s oceněním VN1 
Nejlepší dorost - pro psy a feny ze třídy dorostu s oceněním VN1 
 
Čekatelství a tituly se mohou udělit psům a fenám v obou barevných rázech. Udělení není 
nárokové. 
Výstava je organizována podle výstavního řádu Boxerklubu ČR a těchto propozic. Jedinci, 
kteří nebudou uvedeni v katalogu výstavy, nemohou být posouzeni. 
 
V České republice je zakázáno vystavovat jedince s kupírovanými ušními boltci. 
 
Veterinární podmínky 
Všichni zúčastnění jedinci musí být klinicky zdraví. 
Všichni zúčastnění jedinci musí mít očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s platným 
očkováním proti vzteklině. 
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo ke vzájemnému 
napadání nebo případnému poranění osob. Majitelé plně zodpovídají za své psy či feny. 
 
Výstavní poplatky                 
Platba pouze bankovním převodem. 
Výstavní poplatky se vracejí pouze, bude-li přihláška odmítnuta. 
 

I. uzávěrka 6.6.2021   II. uzávěrka 13.6.2021 
 

1. pes     600,- Kč    800,- Kč 
Další pes    500,- Kč    600,- Kč 
Dorost     300,- Kč    400,- Kč 
Štěňata, čestná, veteráni  200,- Kč    300,- Kč 
 

Chovatelská skupina   300,- Kč 
Nejhezčí štěně      
Nejhezčí dorost      
 
Inzerát v katalogu:                             Černobílý    Barevný 

A5     600,- Kč   A5          800,- Kč 
1/2 A5     300,- Kč   1/2 A5    400,- Kč 

 
Doklady nutné k účasti na výstavě: 
Originál průkazu původu psa/feny 
Výkonnostní a výstavní průkaz psa/feny 
Očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata 
 

Online přihláška:   www.dogoffice.cz 
 

Bankovní spojení: 
Poštovní spořitelna:    č.ú. 234193116/0300 
Variabilní symbol: poslední 4 čísla čipu 
 
Zahraniční platba: IBAN CZ 9103000000000234193116 
        BIC (SWIFT) CEKOCZPP 
 

Podrobné informace na:      www.boxerklub-stc.cz 
 



 
 
  
 
          
 
 
 
  
  
                
                                             

      
    

            
 
 
 
 
  


