BOXERKLUB České republiky, z.s.
územní pobočka Střední Čechy, p.s.
pořádá dne 1.6.2019
KLUBOVOU VÝSTAVU
Místo konání:
Rozhodčí:
Program:

Ředitel výstavy:

sportovní areál – Křenice u Říčan
Dominika Hradská (SK) - psi
MVDr. Jaromír Špicera - feny
veterinární přejímka
8:00 – 9:45
zahájení výstavy
10:00
zahájení posuzování
10:15
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)

Podrobné informace na www.boxerklub-stc.cz – ÚP Střední Čechy/aktuality včetně ON-LINE přihlášky.
Uzávěrka přihlášek:
Výstavní poplatky:

17.05.2019

2.termín 24.05.2019

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

200,00 Kč

200,00 Kč

200,00 Kč

Poplatky se vracejí pouze v případě, bude-li přihláška odmítnuta.
Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v katalogu výstavy nemohou být posouzeni.
Během výstavy může být provedena kontrola tetování nebo čipů u náhodně vybraných jedinců.
Výstava je organizována podle výstavního řádu Boxerklubu ČR a těchto propozic.
Barevná inzerce ve výstavním katalogu: 1/1 A5 - 600,00 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 - platné očkování proti vzteklině
V průběhu výstavy bude vložena soutěž o nejlepšího obranáře výstavy „BOREC NA KONEC 2019“:
Psi a feny, kteří se neúčastní výstavy musí zaplatit za účast v soutěži Borec na konec 100,- Kč.
BOREC NA KONEC 2019 - pes/fena
BOREC NA KONEC 2019 - veterán - pes/fena
CHOVATELSKÁ SKUPINA
Chovatelskou skupinu je možno přihlásit a zaplatit v den výstavy do 11:00 hodin.
Chovatelská skupina musí být minimálně tříčlenná, maximálně pětičlenná.
Jedinci musí být ze stejné chovatelské stanice, nejméně od tří rodičů a všichni musí být na výstavě posouzeni.

PŘIHLÁŠKA
na klubovou výstavu boxerů konanou dne 1.6.2019 – Křenice u Říčan
(prosíme zaškrtněte správnou volbu)
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štěňat
pracovní
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vítězů




mladých
čestná




veteránů

Zadávaná čekatelskví a tituly:
CACK, res. CACK, CAJCK, ČKV, ČKJV, nejlepší veterán, nejlepší mladý jedinec, nejlepší jedinec výstavy

Rozdělení do tříd:
třída štěňat
4 – 6 měsíců
třída dorostu
6 – 9 měsíců
třída mladých
9 – 18 měsíců
třída mezitřída 15 - 24 měsíců
třída otevřená
nad 15 měsíců
třída pracovní
od 15 měsíců, je přístupná pouze pro psy a feny, kteří složili pracovní zkoušku, na kterou byl
vydám mezinárodní certifikát FCI.
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

SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM MNOU POSKYTNUTÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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: __________________
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.
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému
poranění osob.

