
PŘIHLÁŠKA na Klubovou výstavu v Praze, 24. 3. 2013 
 Uzávěrka přihlášek: I. termín: 1. 3. 2013 II. termín: 8. 3. 2013 

 

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  Nár. vítěz, CH., Č. I. B. 
(ICH), Vítěz spec. výstavy, Vítěz 
klub. výstavy  (nutno doložit 
fotokopii titulů) 

 
 Veteránů  

(od 8 let)  Čestná 
(od 15 měsíců) 

 
S tituly Nár. vítěz, CH., C.I.B. (ICH), Vítěz spec. výstavy, 
Klubový vítěz (nutno doložit fotokopii titulů) 
 

 

Jméno psa a chovatelské stanice:       
Zkratka pl. knihy a číslo zápisu:       Datum narození:        
Tituly:       
Otec:       Matka:        
Majitel:       Chovatel:        
 
ADRESA MAJITELE  

Ulice, číslo:       Místo, PSČ       
Země:       Email, telefon:        

 
SOUTĚŽE 

 Dítě a pes – věková hranice do 8 let 

 Jméno dítěte:       Věk:       
     

 Mladý vystavovatel (Junior handling) – věkové skupiny: 1. od 9 – 13 let, 2. od 13 – 17 let 

 Jméno dítěte:       Věk:       
     

 Senior handling  – věková hranice od 17 let 

 Jméno vystavovatele         Věk       
 Přehlídka šampion ů 

 Jméno psa:       Pohlaví:       

 Tituly:       
     

 
Nejlep ší plemeník  – plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni (plemeník nemusí být 
na výstavě posouzen v normální konkurenci) 

 Jména psů:       
     

 Nejkrásn ější pár ps ů – pro fenu a psa v majetku jednoho majitele 

 Pes:       Fena:       
     

 
Nejlepší chovatelská skupina  
Pro min. tři max. pět jedinců pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek  

 Jména psů:       
     

 Přehlídka chovných ps ů a fen (zdarma) 

 Jméno psa:       Pohlaví:       
 

Cotoni přihlášení do soutěží musí být na této výstavě posouzeni v některé ze tříd. Neplatí pro sout ěže: Přehlídka 
šampionů, Dítě a pes, Mladý vystavovatel, Senior handling, Přehlídka chovných psů a fen. 

Bonitace: Zájemci o bonitaci se hlásí u poradkyně chovu Blanky Remsové (tel. 605 879 215, 
poradce@klubcoton.cz) nejpozději 14 dní před konáním výstavy, tj. do 10. 3. 2013 . 
 
.....................................................................        ................................................................ 

    Datum        Podpis majitele * 

* Není povinné v případě zaslání přihlášky e-mailem. 


