
BOXERKLUB České republiky  
územní pobočka Praha 

pořádá dne 3.6.2023 
 

Výroční specialní  výstavu 2023 – Annual show of the year 2023 
 

Místo konání:  SK Všestary 
Adress   K Hřišti 74, Všestary, Česko                       
 
Rozhodčí, Judges : Psi zlatí a žíhaní, všechny třídy dospělých  
                                           All Adult males yelow and brindle                          -   Alvaro Rios Izquierdo ES 
 
   Feny zlaté a žíhané, všechny třídy dospělých  
                                           All Adult females yelow and brindle                 - Dominika Hradská SK   
      
   Psi a feny, zlatí a žíhaní,třídy štěňat, dorostu, mladých, veteránů  

All yelow and brindle young, puppy baby and veterans - Jiří Suchý CZ 
  
    
Program:  veterinární přejímka/ Reception of dogs  8:00 – 9:45 
   zahájení výstavy/ Open the show  10:00  
   zahájení posuzování/ Judging in the rings 10:15    
 
Ředitel výstavy, director : Miroslav Bína 
 
Přihlášky ON LINE: www.dogoffice.cz 
Inscription send to: e-mail:  boxerpraha@volny.cz 
 
UZÁVĚRKA / ANMELDESCHLUSS / CLOSE:       21.5.2023  
 
Výstavní poplatky:Entry fees , 1. pes                    900,- Kč -  40 euro 
    další pes Second and others dogs.                 700,- Kč – 30 euro 
    štěňata, čestná, veteráni,puppy, veteran         500,- Kč -  20 euro 
 
!!! Nečlenové Boxerklubu ČR platí dvojnásobek !!!  
Platbu prosíme uhradit na účet/ payment to account: 123176399/2010 
IBAN: CZ60 2010 0000 0001 2317 6399  
 
Variabilní symbol platby - číslo mobilního telefonu (bez mezinárodní předvolby) 
Vstupní listy se poštou nezasílají, potvrzení o přijetí přihlášky se zasílá pouze emailem !! 
!!! Kopii potvrzení o zaplacení poplatků zašlete společně s přihláškou !!! 
     
DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:  
Originál průkazu původu, výstavní a výkonnostní průkaz psa / feny, nebo doklad od plemenné knihy ČKS, že 
bude průkaz původu vystaven. Platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata. 
 
Výstava je organizována podle výstavního řádu BK ČR, ČMKU a těchto propozic.  
Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v katalogu výstavy, nemohou být posouzeni. 
Classification : according to the Boxerklub CZ and CMKU  exhibition rules. 
 
ZADÁVANÉ TITULY A ČEKATELSTVÍ : 
Vítěz roku, Juniorský vítěz roku, Vítěz roku veterán  
Annual winner of the year ,Young Annual winer of the year, Veteran winer of the year.  
BOB, BOS, BOJ, BOV  
CAC, res. CAC, ČKV, CAJC, ČKJV. 

 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:  
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem 
obsahujícím záznam, že pes má platné očkování proti vzteklině (pokud není identifikačně označen čipem, není vakcinace proti vzteklině 
platná). Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat 
podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.  
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 
Nařízení platí i pro nepřihlášené účastníky výstavy. 



. 
PŘIHLÁŠKA  , ENTRYFORM   , ANMELDENSCHEIN 

 
Jméno psa a název chovat. stanice: 
Name des Hundes / Name of dog …………………………………………………………………………………………………… 
Zkratka pl. knihy, č. záp. 
Abkürzung des Stammbuches, Nr. / Registr No. …………………………………… 
 Wurftag,Date of birth ,Dat. Nar. ……...……………………..…… 
 
Zkratka pl. knihyImportierte Hunde Original Zuchtbuch u. Nr.: .…………………………………………..………… 
 
Tituly / Titel / Title……………………………………………………… Zkoušky / Prüfungen / Examinations …………………… 
 
Otec / Vater / Father …………………………………………………………………………………………………………….…..…  
 
Matka / Mutter / Mother ……………………………………………………………………………………………………….….…… 
 
Chovatel / Züchter / Breeder ………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Majitel / Eigentümer / Owner……………………………………………………………………….…………….…………………… 
Ulice / Strasse / Street …………………………………………………………………………………………..……….……….…… 
Místo / Wohnort / Place …………………………………………………………………………………………………………..…… 
PSČ / PLZ / Post Code ………………………………… Země / Land / Country ……………….………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………Telefon: …………………………………………….…… 
 
 
třída   klasse , class: 
třída , klasse , class  ….............               štěňat ,  Welpen/puppy      4  – 6 měsíců / month 
 
třída , klasse , class ….............                       dorostu, Jüngsten/baby     6  – 9 měsíců / month 
 
třída   klasse , class ….............                       mladých,Jugend/junior     9  – 18 měsíců / month 
 
třída   klasse , class ……………….                 mezitřída,intermediate,zwischen                      od 15 měsíců do 24 měsíců/ month 
 
třída   klasse , class….............                         otevřená,offene, open         
 
třída   klasse , class ….............                 pracovní gebrauchs.working                             od 15 měsíců / month  
– je přístupná pouze pro psy a feny, kteří složili pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI. Přiložit kopii dokladu.  
   
třída   klasse, class ….............              vítězů , winners                                                     od 15 měsíců / month 
je přístupná pouze pro jedince, kteří získali některý z uvedených titulů: mezinárodní šampion krásy C.I.B., mezinárodní výstavní šampion 
C.I.E., šampion některé z členských zemí FCI, Šampion, ČMKU, Světový vítěz, Evropský vítěz, Národní vítěz, Klubový vítěz. Přiložit kopii 
dokladu.  
 
  
třída   klasse , class ….............              čestná, honour                                                      od 15 měsíců / month 
podmínky pro zařazení jsou stejné jako pro třídu vítězů. Zadává se známka a pořadí. Jedinec, který byl oceněn známkou výborný 1, 
postupuje do soutěže o BOB a BOS 
 
třída   klasse, class ….............              veteránů, veteran    nad 8 let / years 
                    
 
Výstava je organizována podle výstavního řádu BK ČR, ČMKU a těchto propozic. Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v katalogu výstavy, 
nemohou být posouzeni. 
 
Nejlepší pár psů : Pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele. 
 
Chovatelská skupina:  
Je možno přihlásit a zaplatit v den výstavy do 10 hodin. Chovatelská skupina musí být minimálně tříčlenná a maximálně pětičlenná. Musí 
být ze stejné chovatelské stanice, musí být minimálně od dvou různých otců nebo od dvou různých matek a jedinci musí být na výstavě 
posouzeni. Nemusí být v majetku chovatele.  
 
ČEKATELSTVÍ A TITULY :  
Mohou se udělit psům a fenám v obou barevných rázech, ( mimo BOJ, BOB, BOS, BOV ). Udělení čekatelství a titulů není nárokové.  
.  

DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:  Originál průkazu původu, výstavní a výkonnostní průkaz psa / feny, nebo doklad od 
plemenné knihy ČKS, že bude průkaz původu vystaven.Platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata. 
Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat ustanovení výstavního řádu BK ČR, ČMKU a těchto propozic.Vystavovatel 
souhlasí se zveřejněním adresy ve výstavním katalogu. 
Protest = proti rozhodnutí rozhodčího ( ocenění, pořadí, tituly ) není přípustný. Protest z formálních důvodů je přípustný. Musí být podán 
písemněv průběhu výstavy a současně složena jistina ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa na první uzávěrku výstavy.V 
případě zamítnutí protestu jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 


