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Tytuly:
BEST BABY
(obie wystawy)
* Najlepsze BABY wystawy wybierane z najlepszych baby we wszystkich

klasach baby
BEST PUPPY
(obie wystawy)
* Najlepsze Szczenię wystawy wybierane z najlepszych szczeniąt we

wszystkich klasach szczeniąt
CENTRALEUROPEAN CLUB JUNIOR WINNER / MŁODZIEŻOWY
ZWYCIĘZCA KLUBU
* Tytuł może być przyznany najlepszym Juniorom, oddzielnie psom i

sukom w obydwu umaszczeniach
CENTRALEUROPEAN CLUB JUNIOR VICEWINNER
(tylko CEBS)
* Tytuł moze być przyznany Juniorom, oddzielnie psom i sukom w obyd-

wu umaszczeniach, które zajęły 2 lokatę
BEST JUNIOR
(obie wystawy)
* Best Junior wystawy wybierany jest spośród zwycięzców młodziezy

obydwu umaszczeń VÁRSZEGI ZSOLT MEMORIAL TROPHY (tylko CE
Show)

Tytuł może być przyznany najlepszym jednostkom, oddzielnie psom i
sukom w obydwu umaszczeniach, wystawianych w klasie otwartej

PREZIDENT TROPHY
(tylko CE Show)
* Tytuł może być przyznany najlepszym jednostkom, oddzielnie psom i

sukom w obydwu umaszczeniach, wystawianych w klasie użytkowej
WINNER OF CHAMPIONS
(tylko CE Show)
* Tytuł może być przyznany najlepszym jednostkom, oddzielnie psom i

sukom w obydwu umaszczeniach, wystawianych w klasie championów
CENTRALEUROPEAN VETERAN CUP
(tylko CE Show)
* Tytuł może być przyznany najlepszym jednostkom, oddzielnie psom i

sukom w obydwu umaszczeniach, wystawianych w klasie weteranów
CENTRALEUROPEAN CLUB WINNER / ZWYCIEZCA KLUBU
* O ten tytuł ubiegają się oddzielnie psy i suki obydwu umaszczeń, które

otrzymaly jeden z podanych tytulów v klase otwartej, championow i
użytkowej.

CENTRALEUROPEAN CLUB VICEWINNER
(tylko CE Show)
* O ten tytuł ubiegają się oddzielnie psy i suki obydwu umaszczeń, które

otrzymaly lok. 2 i ocenę doskonałą w klasie, w której przyznany został
tytuł oraz psy i suki z lok. 1 i oceną doskonałą z pozostałych klas.

BOB + BOXER magazín CUP
Będzie przyznany najlepszemu bokserowi Środkowoeuropejskiej Wys-

tawy Klubowej oraz najlepszemu bokserowi Wystawy Klubowej

XXI. KLUBOWA WYSTAWA BOKSERÓW * 19.9. 2009
Sędziowie: Roland Bebber (D), Andreja Cucnik (SLO), Marek Lewandowski (PL), Jozef Šuster (SK)

3. SRODKOWOEUROPEJSKA WYSTAWA  BOKSERÓW * 20. 9. 2009
Sędziowie: József Bánkuti (H), Andrea Csatári (RO), Iwona Magdziarska (PL), Alena Žarská (CZ)
Sędziowie będą losowani do poszczególnych ringów przed rozpoczęciem wystaw.
Miejsce wystawy:
Wałbrzych, Polska, Teren Hotelu „Maria“, ul. Wrocławska 134 B
Rezerwacja hoteli:
Hotel-Restauracja Maria, tel: +48 (0) 74 665 01 00, fax: +48 (0) 74 665 01 50
www.hotelmaria.sirbud.pl, e-mail: hotel_maria@op.pl

PROGRAM:
od 7.00 - przyjmowanie psów
9.30 - otwarcie wystawy
10.00 - 15.00 - sędziowanie w ringach, przyznawanie tytułów

i nagród

KLASY:
BABY - od 3 do 6 miesięcy
Szczeniat - od 6 do 9 miesięcy
Młodzieży: - od 9 do 12 miesięcy
Młodych Psów/Suk - od 12 do 18 miesięcy
Otwarta - powyżej 15 miesięcy
Użytkowa - powyżej 15 z certyfikatem uzytkowości
Championów - powyżej 15 miesięcy dla psów z tytułem

Inter  championa, Championa
Honorowa - powyżej 15 miesięcy, poza konkursem. Dla psów

z tytułami tak jak w kategorii championów
Weteranów - ponad 8 lat
Do zgłoszeń do klasy uzytkowej, championów i honorowej należy
dołączyć kopię certyfikatu użytkowości lub tytułu championa.

OPŁATY:
Za pierwszego psa: 25 EU (jedna wystawa) 40 EU (dwie wystawy)
Za kolejnego psa: 20 EU (jedna wystawa) 35 EU (dwie wystawy)
Klasa baby, szczeniąt, weteranów i honorowa:

18 EU (jedna wystawa) 30 EU (dwie wystawy)
Najlepsza hodowla: 5 EU (jedna wystawa) 8 EU (dwie wystawy)
Do tej kategorii należy przedstawić psy z minimum 3 miotów, które nie
musza być własnością hodowcy, ale musza pochodzić od minimum
2 ojców lub 2 matek
Najlepszy reproduktor 5 EU (jedna wystawa) 8 EU (dwie wystawy)
Uczestnikiem jest reproduktor, który nie musi być wystawiany i posiada
minimum 3 potomków, którzy biorą udział w jakiejkolwiek kategorii

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA       7. 9. 2009

Opłaty za udział w wystawie będą przyjmowane w dniu wystawy.
Członkowie Klubu Boksera są proszeni o wnoszenie opłat na konto
Klubu do dnia 7. 9. 2009.

Zgloszenia nalezy wysylać:
e-mail: show@boxerklub.pl,
fax: +48 (0) 89 67 90 126
Formularz on-line na stronie www.boxerklub.pl

Pocztą: Klub Boksera - SHOW
c/o
Kuchary Żydowskie 20
09-110 Sochocin
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