
Boxerklub ČR  ÚP Staňkov 

pořádá 

 

 
 

 
za podpory města Staňkov  

 

FCI skupin I.(mimo NO), II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X a 

neuznaná plemena FCI 

spojenou s  
Krajskou klubovou výstavou Klubu chovatelů teriérů 

se zadáváním čekatelství klubového šampionátu CCJ,CC a CCV 
ocenění z výstavy platí pro plemena KCHT pro zařazení do chovu 

 

8. května 2023 na letišti ve Staňkově 
 

Uzávěrka přihlášek:      1.uzávěrka 31.3.2023     2.uzávěrka 14.4. 2023 

 

Informace k výstavě: Vozabule Karbanová Markéta,  

Tel.: 732 351 612, E-mail.: wini.cz@email.cz       

 

Přihlášení možné pouze online přes www. dogoffice.cz 
 

Webové stránky výstavy:   www.vystavastankov.webnode.cz 

 

Program: 

přejímka   od 8:00……  hodin      

posuzování v kruzích  od 9:15 hodin 

závěrečné soutěže  od 14:30 hodin 

 

Rozhodčí:    

Beránková Svatava, Cepková Renata, Chrpová Veronika, Košťálová Alena, 

Márová Petra, Táborová Helena, Soukupová Monika 

Frank Karel, Karban Antonín, Peroutka Karel 

 

Tichá Vladimíra a Auerbach Alena  – Krajská klubová výstava teriérů 
Změna rozhodčích vyhrazena.  

mailto:wini.cz@email.cz
http://www.vystavastankov.webnode.cz/


Třídy na krajské výstavě: 
třída štěňat  4 – 6 měsíců    třída dorostu 6 -   9 měsíců 

třída mladých 9 - 18 měsíců  mezitřída  15 - 24 měsíců 

třída otevřená od 15 měsíců 

třída vítězů od 15 měsíců - nutno doložit fotokopií diplomu Mezinárodní šampion,  
Národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy,    

Evropský vítěz, Světový vítěz. Tituly musí být získány v konkurenci dospělých.     

třída pracovní  od 15 měsíců - nutno doložit fotokopii certifikátu  
třída veteránů od 8 roků 

třída čestná od 15 měsíců - nutno doložit fotokopií diplomu Mezinárodní šampion,  

Národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy 
 

Tituly:  
Vítěz třídy – může být zadán ve všech třídách bez ohledu na počet přihlášených 

psů, mimo třídu štěňat, dorostu a třídy čestné 

Krajský vítěz – může být udělen nejlepšímu psovi a feně, oceněni známkou 

„Výborná 1, Vítěz třídy“ z konkurence ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a 

vítězů  

 

Závěrečné soutěže: 
Mladý vystavovatel – Junior handling- věkové skupiny 9-13 let a 13-18 let, platí dosažení 

data narození přihlášených jeden den před výstavou. Soutěží se psem, zapsaným v některé 

z plemenných knih států FCI, musí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa. 

Nejlepší pár – soutěží pes a fena stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni, a jsou v 

majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů uvedených v PP 

Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit nejméně 3 a maximálně 

5 jedinců stejného plemene z vlastního chovu, kteří byli na výstavě posouzeni a pocházejí 

z neméně 2různých spojení (3rodiče) 

Nejlepší štěně- o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě štěňat, oceněni známkou 

„Velmi nadějný 1“ 

Nejlepší dorost- o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě dorostu, oceněni 

známkou „Velmi nadějný 1“ 

Nejlepší veterán- o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě veteránů, oceněni 

známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“ 

Přehlídka čestných tříd – do soutěže nastupují V1 z čestných tříd 

Nejlepší mladý pes - o titul soutěží všichni psi posouzeni ve třídě mladých, oceněni 

známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“  

Nejlepší mladá fena - o titul soutěží všechny feny posouzeni ve třídě mladých, oceněni 

známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“  

Vítěz skupin FCI I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a neuznaných plemen- do soutěže 

nastupují všichni psi a feny oceněni titulem Krajský vítěz, a z klubové výstavy Vítěz 

plemene (BOB), dle jednotlivých skupin FCI 

Vítěz Staňkovské krajské výstavy – do soutěže nastupují vítězové jednotlivých FCI skupin 

 

Ceny: 
Každý vystavený a posouzený pes obdrží výstavní posudek a diplom. Vítěz třídy 

obdrží medaili, kokardu nebo pohár. Krajští vítězové a vítězové závěrečných 

soutěží obdrží pohár nebo kokardu.  

 



Doklady k účasti na výstavě: 
Očkovací průkaz nebo pas, průkaz původu psa a vstupní list. 

 

Protest a další podmínky: 
Protest může být podán pouze z formálních důvodů se složením jistiny 900,- Kč a to během posuzování 

v kruzích ve výstavní kanceláři. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele 
výstavy. 

 

 

Výstavní poplatky krajská výstava psů a krajská klubová výstava teriérů: 
 

  

31. 3. 2023 15. 4. 2023 

první pes (vč. katalogu) 450,- 550,- 

druhý a další pes 400,- 500,- 

štěňata, dorost, veteráni, 

čestná (vč. katalogu) 

300,- 400,- 

soutěže 300,- 300,- 

 

Důležité upozornění: 

V případě přihlášení více psů od jednoho majitele – štěňata, dorost, veteráni a psi z třídy čestné 

nemohou být považováni za prvního psa. Storno přihlášky a přeřazení psa z třídy do třídy – 

poplatek 100,-, možno jen do konce druhé uzávěrky. 

K přihlášce na výstavu je nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa – platí pro všechny 

psy přihlášené na výstavu. Pro třídu pracovní je nutno doložit kopii certifikátu, pro třídu vítězů a tř. 

čestnou je nutno doložit tituly opravňující k zařazení psa do třídy.  
 

 

Poplatek uhraďte poštovní složenkou nebo bankovním převodem na:  

název účtu: ÚP Staňkov 

číslo účtu: 43-4200540237/0100 (Komerční banka) 

var. symbol: vygeneruje vám ho dogoffice po přihlášení na výstavu 

specifický symbol: vaše telefonní číslo  

 

Inzerce černobílá: 
 1 strana A5 1000,- Kč 

 1/2 strana A5 500,- Kč 

Uzávěrka inzerce: 31. 3. 2023 

 
 

Výstavní podmínky: 
Platí Výstavní řád ČMKU. 

 

Veterinární podmínky: 

Platné vet. osvědčení, že pes má platné očkování proti vzteklině.  



Pokyny k vyplňování přihlášky: 

Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line systému www.dogoffice.cz Každý 

uživatel musí mít v systému zřízen svůj osobní účet. V části moji psi si založíte své 

psy a přiložíte k nim potřebné přílohy (PP obě strany včetně strany, kde je uvedený 

majitel). Majitel zapsaný v PP musí být stejný, jako je jméno uživatele účtu v 

dogoffice tzn. pokud je pes ve spolumajitelství, musí na stejná jména být založen i 

účet v DO. Nezaplacené přihlášky do II. uzávěrky budou bez urgence 

stornovány. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Vstupní listy jsou k 

dispozici v systému www.dogoffice.cz asi 10 dnů před výstavou. Vystavovatelé se 

zasláním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu 

výstavy a webových stránkách výstavy. Po přihlášení si dokončenou přihlášku 

můžete zkontrolovat v části MOJE PŘIHLÁŠKY, pokud přihlášku nevidíte, 

přihlášení neproběhlo. 
. 

 
Všeobecná ustanovení: 
 
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině 

březosti, feny kojící a háravé feny. Dále psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat. 

Výstava je přístupná psům a fenám uvedených plemen zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli 
v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody 

způsobené psem vystavovatele, ani za úhyn nebo ztrátu psa.  Z výstavy se vylučují háravé feny a jedinci 

s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi 

s kupírovanýma ušima. Změny exteriéru psa lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava 

trimováním s vyvazováním na stole jsou zakázány. 
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů 

výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic a 

pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. 
Od 1.3.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 

77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na 

veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. 
Od 1. ledna 2020 je očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený 

mikročipem. Více informací na webu Státní veterinární správy. 

Vystavovatel je zodpovědný za ochranu a pohodu psa na výstavě. Je zakázané vystavovat psy situacím, 

při kterých dochází k jeho nepohodě a zdravotním komplikacím, jako např. ponechání psa v autě při 

extrémních teplotách v létě či v zimě, nebo kruté zacházení se psem. Porušení tohoto zákazu povede k 

vyloučení psa, majitele a vystavovatele z výstavy. 
 

 

 

Souřadnice GPS:  49°33'58.190"N, 13°3'17.826"E 

 

 


