Beauceron klub ČR
zve všechny milovníky plemene
na KLUBOVOU VÝSTAVU se zadáváním titulu Klubový vítěz
konanou v neděli 6.6.2021 v Novém Strašecí
Rozhodčí: Monika Soukupová (CZ)
uzávěrka přihlášek: 30.5 2021
Vedoucí akce: Karel Souček, stafkovm@yahoo.com, 602 752 229
Místo: ZKO Nové Strašecí GPS souřadnice: 50.1400600N, 13.8988919E

Program:
8:00-9:00
9:00
9:15-13:00
13:30-14:00
Třídy a tituly:
Štěňat
Dorostu
Mladých
Mezitřída
Otevřená
Pracovní
Vítězů

Veteránů
Čestná

Ocenění
Tituly

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování
soutěže

4-6 měsíců
6-9 měsíců
9-18 měsíců
15-24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců (přístupná pro psy s uznanou zkouškou z výkonu doloženou kopií
certifikátu)
od 15 měsíců (přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem
šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy,
Evropského vítěze, Světového vítěze)
od 8 let
od 15 měsíců (je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem
šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy,
Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí.
Výborný 1 z třídy čestné postupuje do soutěže o BOB a BOS)
Posuzuje se dle platných regulí FCI. Všichni ohodnocení psi obdrží posudek a diplom.
Tituly nejsou nárokové a nemusejí být zadány
CAJC, CAC, r.CAC, BOJ, BOB, BOS, BOV, Klubový vítěz.
Titul Klubový vítěz je podmíněn členstvím majitele v Beauceron klubu ČR.

Psi a feny ocenění VN1 ve třídě štěňat a dorostu postupují do soutěže o titul Nejlepší štěně, Nejlepší
dorost.
Soutěže
Dítě a beauceron

do soutěže mohou přihlásit rodiče své nezletilé děti. Soutěž se nezapočítává
do výsledků Juniorhandling
Nejlepší pár psů
Pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět
jedinců pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min.
od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci
nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší vrh

Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince z jednoho vrhu,
kteří byli na výstavě posouzeni.

