BOXERKLUB České republiky
územní pobočka Praha pořádá

Klubovou výstavu – Club show
Datum konání 20.06.2021 / Date 20.06.2021
Místo konání:
Adress:

SK Všestary
Všestary u Prahy, 251 63, K hřišti.

Rozhodčí, Judges :

Nicole Runge(D) - psi/ males
TamásRadványi (HU)- feny/ females

Program:

veterinární přejímka / Receptionofdogs
zahájení výstavy / Open the show
zahájení posuzování / Judging in therings

8:00 – 9:45
10:00
10:15

Ředitel výstavy, Director :Ing. Jiří Kneidl

ON-LINE přihlášky:

www.dogoffice.cz

E-mailové přihlášky:

boxerpraha@volny.cz

Písemné přihlášky:

Jana Fagošová, Ke Školce 200, 251 63, Strančice

Vystavovatelé i návštěvníci výstavy musí dodržovat vládní nařízení v souvislosti s onemocněním COVID-19, která budou platná v době konání výstavy.

UZÁVĚRKA / ANMELDESCHLUSS / CLOSE:

13.6.2021
termín 13.6.2021
Kč 500,- 20EUR

Platba na místě/ Cash
Kč 700,- 27 EUR

Třída dorostu, čestná a veteránů
Youths, Honourable and Veteranclass

Kč 300,- 12 EUR

Kč 500,- 20 EUR

Třída štěňat /Puppies

Kč 200,- 8 EUR

Kč 300,- 12 EUR

Výstavní poplatky:Entryfees:
Třída mladých,mezitřída,otevřená, pracovní, vítězů
Young/Intermediate/ Open/ Working/ Championclass

Soutěže: / Competition:

Kč 300,- 12 EUR

!!! Nečlenové Boxerklubu ČR platí dvojnásobek !!!
Platbu prosíme uhradit na účet/ payment to account: 123176399/0800
IBAN: CZ46 0800 0000 0001 2317 6399
BIC: GIBACZPX
Variabilní symbol platby - číslo mobilního telefonu (bez mezinárodní předvolby)
Vstupní listy se poštou nezasílají, potvrzení o přijetí přihlášky se zasílá pouze emailem!!
!!! Kopii potvrzení o zaplacení poplatků zašlete společně s přihláškou !!!

Doklady nezbytné pro účast na výstavě/ neededcertificates
originál průkazu původu psa/feny / Pedigree
výstavní a výkonnostní průkaz psa/feny / Workingbook
platný očkovací průkaz, nebo platný pas pro malá zvířata/ Petpassport
Veterinární podmínky / veterinaryconditions
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.

Zadávaná čekatelství a tituly / Titel / Title

CAC, res. CAC, CAJC, ČKV, ČKJV, BOV, BOJ, BOS, BOB
Soutěže:
Nejlepší chovatelská skupina / Best breedinggroup:
pro 3 až 5 jedinců posouzených na této výstavě, pocházející od jednoho chovatele a minimálně od dvou různých otců nebo matek

Nejlepší pár/ Best Couple
Dítě a pes /Children and Dog

Třídy/ Classes:
Štěňat/ Puppy

4 - 6 měsíců/ months

Dorostu/ Youth

6 - 9 měsíců/ months

Mladých/ Young

9 - 18 měsíců/months

Mezitřída/ Intermediate

15 - 24 měsíců/months

Otevřená/ Open

od 15 měsíců/ from 15 months

Pracovní/ Working

od 15 měsíců - pouze pro psy a feny se složenou pracovní zkouškou,
na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI - kopie dokladu

Vítězů/ Winers

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/ Veteran

nad 8 let

Čestná/ Honour

stejná jako vítězů - V1 postupuje do soutěže BOB a BOS

Výstava je organizována dle výstavního řádu Boxerklubu ČR a těchto propozic.
Classification :according to theBoxerklub ČR Rules and thisproposition.
Klassen:Einteilung nach der Ausstellungsordnung der BOXERKLUB ČR (sindauf der Anmeldungangeführt).
Veterinaryregulations
Dogsfrom EU countries and thirdcountrieshave to meettheconditionsprescribed by theEuropeanParliament and CouncilRegulation 998/2003.

PŘIHLÁŠKA, ENTRYFORM, ANMELDENSCHEIN
Jméno psa a název chovat. stanice:
Name des Hundes / Name of dog ……………………………………………………………………………………………………
Zkratka pl. knihy, č. záp.
Abkürzung des Stammbuches, Nr. / Registr No. ……………………………………
Wurftag,Dateofbirth ,Dat. Nar. ……...……………………..……
U importovaních psů původní čís. a zkratka pl. knihy
ImportierteHundeOriginalZuchtbuch u. Nr.: ………………………………...…………………………………………..…………
Tituly / Titel / Title……………………………………………………… Zkoušky / Prüfungen / Examinations ……………………
Otec / Vater / Father …………………………………………………………………………………………………………….…..…
Matka / Mutter / Mother ……………………………………………………………………………………………………….….……
Chovatel / Züchter / Breeder ………………………………………………………………………………………………….………
Majitel / Eigentümer / Owner……………………………………………………………………….…………….……………………
Ulice / Strasse / Street …………………………………………………………………………………………..……….……….……
Místo / Wohnort / Place …………………………………………………………………………………………………………..……
PSČ / PLZ / Post Code ………………………………… Země / Land / Country ……………….…………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………Telefon: …………………………………………….……
PES/MALE

FENA/FEMALE

ZLATÝ/YELLOW

ŽÍHANÝ/BRINDLE

třída klasse ,class:
třída ,klasse , class …

štěňat, welpen, puppy

3 – 6 měsíců /months

třída ,klasse , class…

dorostu, jüngsten, youth

6 – 9 měsíců / months

třída klasse ,class…

mladých, jugend, junior

9 – 18 měsíců / months

třída klasse ,class …

mezitřída, mitelklasse, intermediate

15-24 měsíců/ months

třída klasse ,class…

otevřená, offene, open

od 15 měsíců/ from 15 months

třída klasse ,class…

pracovní, gebrauchs, working

od 15 měsíců s certifikátem/ from 15 months with certificate

třída klasse ,class…

vítězů, winners

od 15 měsíců s certifikátem//from15 monthswithcertificate

třída klasse , class…

čestná, honour

třída klasse ,class …

veteránů, veteran

nad 8 let / over 8 year

Pro tř. pracovní doložte fotokopii Certifikátu FCI,
Pro tř. vítězů - 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)
FürGebrauchshundeklasseundSiegerklasseKlasse Fotokopie der Urkundemitsenden.
EncloseCopiesofthetitulsforworking and winnerclasses.
NEJLEPŠÍ PÁR / PAARKLASSE / BRACE / COUPLE CLASS
Pes / Rüde / Male……………………………………………………………………………………….…………………………...…
Fena / Hündin / Female ……………….…………………………………………………………………….…………..…..……………
Majitel / Eigentümer / Owner……………………………………………………………………….…….……………………………

NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA / ZUCHTGRUPPENBEWERB / BREEDER’S GROUP
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
Chovatel / Züchter / Breeder:
…………………………………………………………………………………..……………………………….…………………..……

Dítě a pes/Children and Dog
…………………………………………………………………………………..……………………………….…………………..……
Upozornění:Průběh akce bude zabezpečen v souladu v Řádem ochrany zvířat ČMKU schváleným ÚKOZ ze dne 24.8.2004 pod č.j. 26446/200411020. Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (ve znění pozdějších předpisů) je v ČR kupírování ušních boltců za účelem změny
vzhledu zakázáno.

HINWEIS: Die HundemitkupiertenOhrennichtzumAusstellungeländeeinlassenundwerdenauchnichtbeurteilen
Nr.246/1992 Tierschutz, von allem des Gesetzes Nr.77/2004.)

(Nachgesetz

