
BOXERKLUB České republiky - územní pobočka Střední Čechy
pořádá dne 16.5.2015
KLUBOVOU VÝSTAVU

Místo konání: sportovní areál – Křenice u Říčan                  
Rozhodčí:  L. Perniš (SK) - feny
   J. Suchý - psi (náhradník A. Karban) 
Program:  veterinární přejímka  8:00 – 9:45
   přejímka   8:00 – 9:45
   zahájení výstavy  10:00 
   zahájení posuzování  10:15   
Ředitel výstavy: Alena Šefelínová

Přihlášky zasílejte:    Zuzana Kopecká – Malešovská 1647, Praha 9, PSČ 190 16 (včetně dokladu o zaplacení)  
    tel.: 606 691 329, e-mail:  zuzikopecka@seznam.cz
  č. účtu: 234193116/0300 Poštovní spořitelna (jako variab. symbol uveďte číslo zápisu)

Uzávěrka přihlášek: 1.5.2015 8.5.2015

Výstavní poplatky: platba bankovním převodem platba hotově na místě

1. pes 500,00 Kč 600,00 Kč 700,00 Kč

další pes 400,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč

dorost 200,00 Kč 300,00 Kč 300,00 Kč

štěňata, čestná, veteráni 100,00 Kč 200,00 Kč 200,00 Kč

Poplatky se vracejí pouze v případě, bude-li přihláška odmítnuta.

Barevná inzerce ve výstavním katalogu: 1/1 A5 - 800,00 Kč, 1/2 A5 - 400,00 Kč, 1/4 A5 - 200,00 Kč

Doklady nezbytné pro účast na výstavě:
 » originál průkazu původu psa/feny
 » výstavní a výkonnostní průkaz psa/feny
 » platný členský průkaz Boxerklubu ČR
 » platný očkovací průkaz, nebo platný pas pro malá zvířata (očkování proti vzteklině – staré nejvýše 1 rok 

a nejméně 30 dnů)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA
na klubovou výstavu boxerů konanou dne 16.5.2015 – Křenice u Říčan

(prosíme zaškrtněte správnou volbu)

 pes   fena     zlatý (á)  žíhaný (á)

třída

 štěňat   dorostu  mladých  mezitřída  otevřená 

 pracovní  vítězů   čestná   veteránů

Majitel prohlašuje, že na jeho psovi/feně nebyly provedeny chirurgické úpravy ušních boltců. Majitel zodpovídá 
v plném rozsahu za škody způsobené svým psem/fenou a souhlasí se zveřejněním adresy v katalogu výstavy. 
Pořadatel nezodpovídá za případný úhyn psa/feny. Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Zavazuji 
se dodržovat ustanovení výstavního řádu Boxerklubu ČR a těchto propozic.

Datum:                                                      Čitelný podpis:



Výstava je organizována podle výstavního řádu Boxerklubu ČR a těchto propozic. Průběh akce bude zabezpečen 
v souladu v Řádem ochrany zvířat ČMKU schváleným ÚKOZ ze dne 24.8.2004 pod č.j. 26446/2004-11020. 
Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (ve znění pozdějších předpisů) je v ČR kupírování ušních 
boltců zakázáno. Z vystavování a posuzování jsou vyloučeni jedinci s kupírovanými ušními boltci.

Zadávaná čekatelství a tituly:
CACK, res. CACK, ČKJV, ČKV, Vítěz třídy, Nejlepší mladý jedinec, Nejhezčí veterán, Nejlepší jedinec výstavy

Rozdělení do tříd:
třída štěňat 4 – 6 měsíců (17.11.2014 – 16.1.2015)
třída dorostu 6 – 9 měsíců (17.8.2014 – 16.11.2014)
třída mladých 9 – 18 měsíců (17.11.2013 – 16.8.2014)
třída mezitřída 15 - 24 měsíců (17.5.2013 – 16.2.2014)
třída otevřená nad 15 měsíců
třída pracovní nad 15 měsíců - je přístupná pro psy a feny, kteří složili pracovní zkoušku, na kterou byl vydán 

mezinárodní certifikát FCI. Přiložit kopii dokladu.
třída vítězů nad 15 měsíců - přístupná pouze pro jedince, kteří již získali některý z uvedených titulů:      

Mezinárodní šampion, šampion některé z členských zemí FCI, Klubový vítěz, Národní vítěz, 
Klubový šampion, Vítěz roku. Přiložit kopii dokladu. 

třída čestná nad 15 měsíců - podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů - bez nároku na zadání 
titulu

třída veteránů nad 8 let

Jednotlivé třídy se rozdělují na zlaté a žíhané a podle pohlaví. Případná čekatelství a tituly se mohou udělit psům 
a fenám v obou barevných rázech.

Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v katalogu výstavy nemohou být posouzeni.

V průběhu výstavy bude vložena soutěž o nejlepšího obranáře výstavy „BOREC NA KONEC 2015“:

  BOREC NA KONEC 2015 - pes/fena 
  BOREC NA KONEC 2015 - veterán - pes/fena 
Rozhodčí: Z. Huclová 

Podrobné informace na www.boxerklub-stc.cz – ÚP Střední Čechy/aktuality včetně ON-LINE přihlášky.

Výbor středočeské pobočky Boxer klubu se těší na setkání s Vámi na klubové výstavě.

Jméno psa/feny a chovatelská stanice: ______________________________________

Datum narození: __________   Číslo zápisu: _________  Tetovací číslo: _______________   

Zkoušky: _____________________ Tituly: _____________________________

Otec (jméno a chovatelská stanice): ________________________________________

Číslo zápisu: _______________

Matka (jméno a chovatelská stanice): _______________________________________

Číslo zápisu: _______________

Chovatel: _____________________________________

Majitel: ______________________________________

Adresa: _______________________________________________________

telefon: ____________  e-mail: _________________  web: __________________


