BOXERKLUB ČR – ÚP Louny
pořádá
v sobotu dne 23.6. 2018

KLUBOVOU VÝSTAVU BOXERŮ
V areálu ZKO Lotta – Marie ve Světci
Přihlášky: Monika Fialová, Na Vinici 375,Dobroměřice 44001, tel -736234373 / e-mail –
vystavalouny@centrum.cz
Rozhodčí: Sergej Vanzha - Slovensko – psi / Margot Egeblad - Dánsko – feny
V případě malého počtu přihlášených psů bude posuzovat pouze Margot Egeblad.
Ředitel výstavy: Zdeněk Ruda
Přejímka psů: od 8:00 hod.
Zahájení: 10:00 hod.
Začátek posuzování: 10:15 hod.
Čekatelství a tituly zadávané na výstavě:
CACK, res. CACK, CAJCK, ČKV, ČKJV,
Nejhezčí veterán, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší jedinec výstavy.
Soutěže:Nejlepší štěně
Nejlepší dorostenec
Nejlepší chovatelská skupina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohlaví:
PES
FENA
Barva:
ZLATÁ
ŽÍHANÁ
Třída :
ŠTĚŇAT
DOROSTU
MLADÝCH
MEZITŘÍDA
OTEVŘENÁ
PRACOVNÍ VÍTĚZŮ
VETERÁNŮ
ČESTNÁ
(vhodné zakroužkujte)
Jméno psa a chovatelské stanice: ……………………………………………………………………….
Zkratka PK: …………….. Číslo zápisu: ………………… Datum narození: …....................................
Zkoušky: …………………………… Tituly: ………………………………………………………….
Otec:…………………………………………………………………………………………………….
Matka: ………………………………………………………………………………………………….
Chovatel (jméno, příjmení): ……………..……………….…………………………………………….
Majitel (jméno, příjmení, adresa) ………………………….……………………………………………
E-mail: ………………………………………………… Telefon: …………………..………………..
Datum: ……………………………….

*Podpis: …………………….…...…..…………

* Kupírovaní psi/feny nebudou na výstavu připuštěni a posouzeni. Podáním přihlášky se zavazuji uhradit
výstavní poplatky, dodržovat ustanovení výstavního řádu Boxerklubu ČR, propozic a pokynů výstavního výboru.
Souhlasím s uvedením jména a adresy v katalogu výstavy . Majitel psa/feny v plném rozsahu zodpovídá za
škody jím způsobené. Pořadatel neodpovídá za případný úhyn psa/feny.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15.6.2018

Výstavní poplatky:

Do uzávěrky

Třída mladých,otevřená,
pracovní, vítězů
2. a další pes
Třída štěňat, dorostu,
čestná a veteránů
chovatelská skupina

Kč 500,-

Platba na
místě
Kč 700,-

Kč 400,Kč 300,-

Kč 600,Kč 500,Kč 300,-

!!! Nečlenové Boxerklubu ČR platí dvojnásobek !!!
Inzerce v katalogu:
celostránkový inzerát Kč 400,- půlstránkový inzerát Kč 200,Předlohu nutno zaslat do uzávěrky na adresu: vystava@centrum.cz
Platbu je třeba uhradit na č.ú. 2104422768/2700 UniCredit Bank. Zcela vyjímečně složenkou typu C
na adresu: Monika Fialová, Na Vinici 375,Dobroměřice 44001
Variabilní symbol číslo zápisu psa při platbě složenkou typu C i přes účet !!!
Do zprávy pro příjemce uvést prosím JMÉNO MAJITELE PSA!!!
!!! Kopii potvrzení o zaplacení poplatků zašlete společně s přihláškou !!!
Doklady nezbytné pro účast na výstavě:
- originál průkazu původu, výstavní a výkonnostní průkaz a platný průkaz člena Boxerklubu ČR
- psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata
- psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského Parlamentu a Evropské Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003
- potvrzení o očkování proti vzteklině, psince a hepatitidě staré nejméně 30 dnů a nejvýše jeden
rok
Rozdělení do tříd:
Štěňat
Dorost
Mladých
Mezitřída
Otevřená
Pracovní

Vítězů

Čestná
Veteránů

4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců - je přístupná pouze pro psy a feny, kteří mají složenou pracovní
zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI.
K přihlášce je nutno přiložit kopii mezinárodního certifikátu
FCI.
od 15 měsíců - je přístupná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z
uvedených titulů: Mezinárodní šampion krásy FCI, šampion
některé z členských zemí FCI, klubový šampion ČR, Klubový vítěz
Národní vítěz, Vítěz roku. Přiložit kopii získaného titulu!
od 15 měsíců; jako vítězů, ale bez nároku na zadání titulu
nad 8 let

Soutěže: Nejhezčí štěně
Nejhezčí dorostenec
Nejlepší chovatelská skupina
Chovatelskou skupinu možno přihlásit na místě do 11:00 hod. v den konání výstavy (300 Kč,-)
Výstava je organizována podle výstavního řádu Boxerklubu ČR a těchto propozic.

