
PŘIHLÁŠKA na Klubovou a Speciální výstavu, 18. – 19. 6. 2011 
 Uzávěrka přihlášek: 18. 5. 2011 

 

Pohlaví   Pes Fena 
 

Třída  Štěňat  
(4 – 6 měsíců) 

Dorostu  
(6 – 9 měsíců) 

Mladých  
(9 – 18 měsíců)  

  Mezitřída  
(15 – 24 měsíců) 

Otevřená  
(od 15 měsíců) 

Vítězů  
(od 15 měsíců) 

s tituly Klub. vítěz, Nár. vítěz, CH., 
Č. I. B. (ICH), vítěz plemene  

  Seniorů  
(od 7 let) 

Veteránů  
(od 8 let) Čestná pouze pro šampiony – nutno 

doložit fotokopii diplomů 
        

Termín *  Sobota 18. 6. 2011 
18. klubová výstava 

Neděle 19. 6. 2011 
12. speciální výstava 

* Vystavovatelé, kteří se chtějí nahlásit na oba výstaví dni, zakřížkují sobotu i neděli. 
 

Jméno psa a chovatelské stanice:       
Zkratka pl. knihy a číslo zápisu:       Datum narození:       
Tituly:       
Jméno otce:       Jméno matky:       
Majitel:       Chovatel:       
Ulice, číslo:       Místo, PSČ       
Země:       Email, telefon:       

  

SOUTĚŽE 
 Dítě a pes – věková hranice do 8 let 

 Jméno dítěte:       Věk:       
     

 Mladý vystavovatel – věkové skupiny: 1. od 9 – 13 let, 2. od 13 – 17 let 

 Jméno dítěte:       Věk:       
     

 Přehlídka šampionů 
 Jméno psa:       Pohlaví:       

 Tituly:       
     

 Nejlepší plemeník – nejméně 3 jedinci po jednom krycím psovi a nejméně dvou matkách 

 Jména psů:       
     

 Soutěž potomstva  
Otec nebo matka s nejméně třemi a nejvýše čtyřmi svými potomky (první generace, synové/dcery). 

 Jména psů:       
     

 Nejkrásnější pár psů – pro fenu a psa v majetku jednoho majitele 

 Pes:       Fena:       
     

 Nejlepší chovatelská skupina 
Pro nejméně tři jedince pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek. 

 Jména psů:       
     

 Přehlídka chovných psů a fen (zdarma) 

 Jméno psa:       Pohlaví:       
 

Cotoni přihlášení do soutěží musí být na této výstavě posouzeni v některé ze tříd. Neplatí pro soutěže: Přehlídka 
šampionů, Dítě a pes, Mladý vystavovatel, Přehlídka chovných psů a fen. 
Bonitace: Zájemci o bonitaci se hlásí u poradkyně chovu nejpozději 14 dní před konáním výstavy. 
 
 
 
.....................................................................        ................................................................ 

    Datum        Podpis majitele 


