Konference Boxerklubu ČR 12. května 2018
Střítěž u Jihlavy
Zpráva předsedy sboru rozhodčích
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych i já Vás co nejsrdečněji přivítal na dnešní konferenci našeho klubu.
V průběhu minulých let jsem plnil různé úkoly nejen pro náš klub, zejména delegace
rozhodčích na chovatelské akce, udělování klubových titulů, návrhy rozhodčích na výstavy,
vyžádání zahraničních rozhodčích pro posuzování na našich klubových výstavách,
ale i spolupráce s ČMKU a ČKS.
V loňském roce uspořádaly naše pobočné spolky celkem 12 klubových výstav a výroční
speciální výstavu, kterou v říjnu pořádal pobočný spolek Hradec Králové s velice pěkným
počtem přihlášených jedinců.
Výstava C.E.B.S. se roce 2017 uskutečnila v polské Opoli a světová výstava boxerů
ATIBOX na Slovensku v Senci u Bratislavi.
Pro letošní rok je také v plánu 12 klubových výstav, z nichž se již některé uskutečnily.
Na těchto výstavách se setkáváme i se zahraničními vystavovateli a to nejen ze sousedních
zemí.
Výroční speciální výstavu a výstavu C.E.B.S. pořádá v září letošního roku pobočný spolek
Staňkov.
Letošní světová výstava boxerů ATIBOX se již tradičně uskuteční poslední květnový víkend,
tentokráte ve Švédsku.
Podrobný přehled klubových, národních a mezinárodních výstav je k dispozici na webových
stránkách našeho klubu, kde kladně hodnotím i rychlé zveřejňování všech informací.
Na naše klubové výstavy jsou většinou zváni zahraniční rozhodčí, což je v kompetenci
jednotlivých pobočných spolků. Osobně si myslím, že by měli mít větší možnost posuzovat naše
klubové výstavy především rozhodčí-specialisté z našeho klubu, neboť to jsou právě ONI, kteří
následně na zkouškách chovnosti a bonitacích zařazují naše boxery do chovu.
Všem organizátorům klubových výstav patří velký dík za jejich vzornou organizaci
a za hodnotné ceny pro vítěze, které vystavovatelům dělají velkou radost.
Všem organizátorům klubových výstav přeji hodně úspěchů.
Případné dotazy zodpovím v diskuzi.
Děkuji za vaši pozornost.
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