
 

pořádá 

dne 2. května 2015 v areálu loveckého zámečku Rytířsko 

22. klubovou výstavu boxerů 
Rozhodčí: Ulrike Kainz-Goetz (A) – psi, Zdzisław Wajman (PL) - feny 

Uzávěrka přihlášek:      I. 18. 4. 2015  II. 25. 4. 2015 
 

Zadávaná čekatelství a tituly:  

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

 Čekatelství a tituly mohou být uděleny psům a fenám v obou barevných rázech. Udělení titulů a 
čekatelství není nárokové. 

  
Soutěže:  

 Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince pocházející ze 
stejné chovatelské stanice, minimálně dvou různých matek nebo otců, kteří byli na výstavě posouzeni. 

 Dítě a boxer - do soutěže může rodič nebo oprávněný zástupce přihlásit dítě podle vypsané věkové 
kategorie. Může dítě doprovázet v kruhu a zajišťovat bezpečnost dítěte i pejska, za kterou pořadatel 
neodpovídá. 

 
Program: 

 Přejímka psů – 08.00 - 09.30 hod. 

 Zahájení výstavy – 09.45 hod. 

 Začátek posuzování - 10.00 hod. 
 
Třídy: 
Štěňat  4 – 6 měsíců (k datu konání výstavy) 
Dorost  6 – 9 měsíců (k datu konání výstavy) 
Mladých 9 – 18 měsíců (k datu konání výstavy) 
Mezitřída 15 – 24 měsíců (k datu konání výstavy) 
Otevřená nad 15 měsíců (k datu konání výstavy) 
Pracovní od 15 měsíců (k datu konání výstavy), je přístupná pouze pro psy a feny, kteří mají složenou 

pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI. K přihlášce je nutné přiložit kopii 
mezinárodního certifikátu pro třídu pracovní. 

Vítězů  od 15 měsíců (k datu konání výstavy), je přístupná pouze pro jedince, kteří získali některý 
z uvedených titulů: C. I. B. - mezinárodní šampion krásy FCI, šampion některé z členských zemí FCI, 
Klubový šampion, Klubový vítěz, Vítěz roku, Národní vítěz. K přihlášce je nutné přiložit kopii titulu. 

Čestná od 15 měsíců (k datu konání výstavy), podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů, bez 
nároku na zadání titulu 

Veteránů nad 8 let (k datu konání výstavy) 
 
Výstava je organizována podle výstavního řádu BK ČR a těchto propozic. Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v 
katalogu výstavy, nemohou být posouzeni. 
Upozornění: V České republice je zakázáno vystavovat jedince s kupírovanými ušními boltci. 



Poplatky:  
 Poplatky je možné uhradit složenkou typu „A“ nebo převodem na účet: 2600669495/2010– BK ČR, ÚP 

Brno, Kamenice 337, Kamenice u Jihlavy, 588 23; variabilní symbol: vaše telefonní číslo.  

 Kopii potvrzení o zaplacení poplatků zašlete společně s přihláškou (pouze u platby složenkou).  
 

Uzávěrka přihlášek: 18. 4. 2015 25. 4. 2015 x 

Výstavní poplatky: platba poštou - bankovním převodem platba hotově na místě 

1. pes 400 Kč 450 Kč 600 Kč 

Další pes 300 Kč 350 Kč 500 Kč 

Štěňata, dorost, čestná, veterán 150 Kč 200 Kč 300 Kč 

Chovatelská skupina 200 Kč 200 Kč 

Dítě a boxer 5 až 10 let a 11 až 17 let BEZPLATNĚ 

Barevná inzerce ve výstavním katalogu: 1/1 A5 – 500 Kč,   1/2 A5 – 300 Kč --- 

Poplatky se vracejí pouze v případě, bude-li přihláška odmítnuta. 
Do soutěží je možné se přihlásit a poplatky zaplatit v den výstavy do 11.30 hod. u organizátorů výstavy. 

 

Veterinární podmínky: 

 Vystavovaní jedinci musí mít očkování proti vzteklině ne mladší 21 dnů a ne starší 12 měsíců (k datu 
konání výstavy). Jedincům, kteří tuto podmínku nesplní, nebude vstup na výstaviště povolen. 
 

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: 

 poštou: Robert Matuška, Spešov 155, Rájec-Jestřebí, 679 02 

 e-mail: robert.matuska@seznam.cz 

 ON-LINE na www.bk-brno.cz  
 

Přijetí přihlášky bude potvrzeno po uhrazení výstavního poplatku emailem nebo SMS zprávou na elektronickou 
adresu či telefonní číslo, které budou uvedeny v přihlášce. Bez potvrzení nezaručuje pořadatel správné 
zaregistrování přihlášky. 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
BK ČR - Územní pobočka Brno a KK Kladky  

srdečně zvou všechny přátele plemene boxer na: 

VII. Horácký závod boxerů 

dne 6. – 7. 6. 2015 

v areálu rekreačního střediska Meziříčko 

Info : www.bk-brno.cz 

mailto:robert.matuska@seznam.cz
https://docs.google.com/forms/d/1PnmQSfPkrgq2uVzVMzNWQm36d9diSbe30CNzObwQjio/viewform
http://www.bk-brno.cz/

