BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY – ÚZEMNÍ POBOČKA ………..
Pořádá dne:

KLUBOVOU VÝSTAVU BOXERŮ
Místo konání:
Propozice a přihlášky na adrese:
Uzávěrka:

Rozhodčí:

Psi:
Feny:
Náhradník:

Přejímka psů:
Zahájení výstavy:
Začátek posuzování:

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: viz. Článek 19 – Výstavního řádu Boxerklubu ČR.
Výstavní poplatky:
Inzerce katalogu:
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.

Doklady nezbytné pro účast na výstavě:
Všeobecná ustanovení:
Protest: viz. Výstavní řád ČMKU.

Rozdělení do tříd:
třída štěňat

4 – 6 měsíců

třída dorostu

6 – 9 měsíců

třída mladých

9 – 18 měsíců

mezitřída

15 – 24 měsíců = je přístupná pro všechny jedince bez ohledu na vykonané pracovní
zkoušky a získaná výstavní ocenění

třída otevřená

od 15 měsíců = je přístupná pro všechny jedince bez ohledu na vykonané pracovní zkoušky
a získaná výstavní ocenění

třída pracovní

od 15 měsíců = je přístupná pouze pro jedince, kteří mají složenou pracovní zkoušku,
na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI - přiložit kopii certifikátu FCI

třída 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

třída 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.

třída veteránů

od 8 let

třída mimo konkurenci = zde je možno představit jedince bez nároku na klasifikaci a pořadí
Výstava je organizována podle Výstavního řádu Boxerklubu ČR a těchto propozic.

