
BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY 
 Územní pobočka RYCHVALD

 KLUBOVÁ VÝSTAVA - KLUBAUSSTELLUNG - CLUBSHOW
24. 8. 2014

(Uzávěrka - Closing date - Meldeschluss:  17. 8. 2014) 

Třída štěňat (4 - 6 měsíců) - Baby Class (4 - 6 months) - Babyklasse (4 - 6 Monate)

Třída dorostu (6 - 9 měsíců) - Puppy Class (6 - 9 months) - Jüngstenklasse (6 - 9 Monate) 

Třída mladých (9 - 18 měsíců) - Young Dog Class (9 - 18 months) - Jugendklasse (9 - 18 Monate)

Mezitřída (15 - 24 měsíců) - Intermediate Class (15 - 24 months) - Zwischenklasse (15 - 24 Monate)

Třída otevřená (od 15 měsíců) - Open Class (from 15 months) - Offene Klasse ( ab 15 Monate)

Třída pracovní (od 15 měsíců) - Working Class (from 15 months) - Gebrauchshundeklasse (ab 15 Monate)

Třída vítězů (od 15 měsíců) - Winner Class (from 15 months) - Sieger (ab 15 Monate)

Třída čestná  (od 15 měsíců) - Honorary Class (from 15 months) - Ehrenklasse (ab 15 Monate)

Třída veteránů (od 8 let) - Veteran Class (from 8 years) - Veteranenklasse (ab 8 Jahre) 

* Musí být přiložena kopie titulu šampiona a pracovního certifikátu uznaného FCI, jinak pes bude automaticky přeřazen do třídy otevřené.
* Bei Meldungen in die Sieger- oder Gebrauchshundeklasse muss der Berechtigungsnachweis beigefügt werden. Sonst wird der Hund in die offene Klasse versetzt. 
* A copy of the recognized Winner title and working certificate for the Winner/Working class must be included otherwise the dog will be automatically categorized 
  as Open class 

Jméno psa - name of dog - Name des Hundes: .......................................................................................................................................

Narozen - date of birth - Wurftag:...... /...... /............. Plem. kniha, číslo zápisu - Pedigree No. - Zuchtbuch Nr.:......................................

Tetovací číslo nebo čip - Tattoo or chip Nr. - Tätowierung oder Chip Nr : .................................................................................................

Otec - father - Vater: ..................................................................................................................................................................................

Matka - mother - Mutter:.............................................................................................................................................................................

Chovatel - breeder - Züchter: ....................................................................................................................................................................

Majitel - owner - Besitzer: .........................................................................................................................................................................

Adresa - address - Adresse: .....................................................................................................................................................................

Tel.  ...............................................................                                   E-mail: .............................................................................................

Datum - date - Datum: ...........................................                   Podpis - signature - Unterschrift:  ....................................................

rozhodčí - judge - Richter:  Sabina Heric / SLO
dřívější předsedkyně slovinského Boxerklubu

Tituly - titles - Titels 

Výstavní poplatky
Vystavovatelé z ČR 450 Kč. Za psa do třídy štěňat, dorostu a veteránů 350 Kč. 
Částku uhradit do data uzávěrky na účet 2082074028/5500, variabilní symbol je číslo zápisu psa v plemenné knize. 
Payment - Meldegebühren  
€ 20 / dog (€ 10 for dog in baby , puppy and veteran class) The payment can be realized cash at the exhibition. 
€ 20 / Hund (€ 10 für Hund in der Baby-,Jüngsten- und Veteranenklasse)  Barzahlung am Tag der Ausstellung. 
Veterinární ustanovení - veterinary regulations -  Veterinärbestimmungen 
Psi z ČR musí mít platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata. Musí být vakcinováni proti vzteklině v době minimálně 1 měsíc a maximálně 
12 měsíců před datem konání výstavy. 
Passport (EU), vaccination agains rabies not less than one month and not more than a year before the day of the exhibition. 
Petpass (EU), Impfung gegen Tollwut in Zeitspanne minimal 1 Monat und maximal 12 Monate vor dem Ausstellungstag. 

pes - male - Rüde

fena - female - Hündin

zlatý - fawn - Gelb

žíhaný - brindle - Gestromt

Přihlášky zasílejte na adresu - Entry form send to adress - Die Meldeschien schicken:
Jaromír Špicera, Na Stráni 36, 795 01 Rýmařov, Czech Republic     Tel. 00420 606 713 324 e-mail: j.spicera@seznam.cz 

Přihláška - Entry form - Meldeschein ON-LINE: www.boxerklub.wbs.cz

!!! Jen pro psy s nekupírovanýma ušima - Only for dogs with uncropped ears - Nur für Hunde mit unkupierte Ohren !!! 

Hlučín - Dětský ranč, ul. Celní   www.detskyranc.info   49°53´40.595"N   18°10´56.511"E
8:00 - 10:00 Přejímka psů - Entry of dogs - Einlass der Hunde      10:00 Posuzování - Judging - Beginn des Richtens

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

Candidate Club Winner, Candidate Club Junior Winner, CACK, Class Winner, Best veterán, Best Junior, BOB

KSA, Junior-KSA, CACK, Bester Veteran, Jugendbester, BOB
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