BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

Územní pobočka Staňkov
pořádá 4. 4. 2015
v Otěšicích u Merklína
www.boxerstankov.cz

KLUBOVOU VÝSTAVU
Upozornění: V České republice je zakázáno vystavovat jedince s kupírovanými ušními boltci.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

I.
II.

13. 3. 2015
25. 3. 2015

ROZHODČÍ:

RNDr. Müllerová Marie, CSc.
V případě většího počtu přihlášených psů: Antonín Karban
(třídu štěňat, dorostu, čestnou a veteránů)

PROGRAM:

Přejímka:
Zahájení výstavy:
Začátek posuzování:

8:30 – 9:30
9:45
od 10:00

ZADÁVANÁ ČEKATELSTVÍ A TITULY:

SOUTĚŽE:
TŘÍDY:

Vítěz třídy, CACK, res. CACK,
ČKV, ČKJV, Nejlepší mladý jedinec,
Nejhezčí veterán, Nejlepší jedinec výstavy

Nejlepší chovatelská skupina

Štěňat
4 – 6 měsíců
Dorostu
6 – 9 měsíců
Mladých
9 – 18 měsíců
Mezitřída 15 – 24 měsíců
Otevřená od 15 měsíců
Pracovní
od 15 měsíců – je přístupná pouze pro psy a feny, kteří složili
pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI. Přiložit kopii dokladu.
Vítězů
od 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.
Veteránů nad 8 let
Čestná – stejná jako vítězů - bez nároku na titul
Výstava je organizována podle výstavního řádu BK ČR a těchto propozic. Psi a feny, kteří
nebudou uvedeni v katalogu výstavy, nemohou být posouzeni.

VÝSTAVNÍ POPLATKY:
1. uzávěrka: 13. 3. 2015

2. uzávěrka: 25. 3. 2015

400 Kč

500 Kč

za druhého a dalšího psa

300 Kč

400 Kč

třída štěňat, dorostu, veteránů

250 Kč
Celostránkový ČB inzerát
500Kč. Půl stránkový ČB
inzerát 250Kč. (Předloha
v PDF a dobrém rozlišení)

350 Kč

za 1. psa včetně katalogu

inzerce v katalogu A5
Chovatelská skupina

+ 50% první uzávěrky
200 Kč

Výjimečná platba na místě je ve výši druhé uzávěrky + 50Kč manipulační poplatek.
CHOVATELSKÁ SKUPINA: je možno přihlásit a zaplatit v den výstavy do 11:00. Chovatelská
skupina musí být minimálně tříčlenná a maximálně pětičlenná. Musí být ze stejné chovatelské
stanice, nejméně od dvou různých matek nebo otců a všichni a všichni musí být na výstavě
posouzeni. Nemusí být v majetku chovatele.
ČEKATELSTVÍ A TITULY: se mohou udělit psů a fenám v obou barevných rázech. Udělení
titulu není nárokové.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá a musí
být vybavená pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti
vzteklině, staré nejvýše 1 rok a nejméně 30 dnů. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své
zvířata, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: originál průkazu původu, výstavní a
výkonnostní průkaz psa/feny, platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:

Markéta Karbanová
Americká 74
34561 Staňkov
E-mail: wini.cz@seznam.cz

Komerční banka
Číslo účtu: 43-4200540237/0100
Variabilní symbol: číslo mobilního telefonu uvedeného na přihlášce
Výstavní poplatky se vracejí pouze, bude-li přihláška odmítnuta.
POPLATKY:

Souřadnice GPS: 49°32'46.7"N 13°12'45.1"E
Pořadatel nezodpovídá za případný úhyn psa/feny. Za originál jsou považovány propozice a
přihláška, vydané pořadatelem v PDF souboru.

