
ZKO – Dolní Benešov Vás srdečně zve 
14. 9. 2008 z pověření RKČR na

Klubovou výstavu s mezinárodní účastí se zadáním titulu 
CAJC, CAC, r. CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOB.

Rozhodčí:
KATE PINCHES - Anglie JAN BORZYMOWSKI - PL 

Vydává články a publikace Uznávaný mezinárodní 
v mnoha odborných rozhodčí, který se výz-
časopisech, podílela se namnou měrou podílel na 
mimo jiné také na knize, rozvoji a chovu plemene
Andrew H. Brace u. a. rottweiler v Polsku. Autor 
The Ultimate Rottweiler mnoha odborných publikací
Posuzovala na Jamaice článků a knih.  
v UK, USA, ČR, Rusku, Posuzoval v Litvě, Lotyšsku, 
Švédsku, Řecku, Srbsku, Bělorusku, Rusku, Švédsku. 
Bulharsku, v Jižní Africe.. Chovu plemene rottweiler
a na prestižní výstavě se věnuje od roku 1978.
CRUFT  v Anglii v. r. 1996. 
Rottweilery chová od roku
1976

Výstava se bude konat v areálu fotbalového stadiónu TJ Dolní Benešov, kde bude současně probíhat 
KV psů všech plemen mimo NO. Nejlepší štěně, Vítěz třídy mladých pes, fena a Klubový vítěz pes a 
fena budou v závěrečných soutěžích bojovat také o Vítěze výstavy. Dle výstavního řádu není žádný z 
titulů zadávaných na klubové výstavě vázán na členství v RKČR. 
Možnost ubytování: Mototest Azalka – 595 041 110, Penzion Rodos – 595 041 273, penzion Lucie – 
595 044 170, ubytování Rybářská bašta – 603 954 383, hotel Albertovec +420 724 740 164 - 
www.hotelalbertovec.cz  (zajistí každý sám)

Program: 07.00 – 08.45 přejímka psů, veterinární kontrola
                    09.00 – 14.00 zahájení výstavy, posuzování v kruzích
                  14.00 – 14.30 soutěž chovatelských skupin
                  14.30  přehlídka a dekorování vítězů
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu čas. harmonogramu v závislosti na počtu přihlášených jedinců 

Třídy: ŠŤĚŇAT stáří   4 -     6 měsíců
DOROST stáří   6  -    9 měsíců

            MLADÝCH stáří   9  -  18 měsíců
            MEZITŘÍDA stáří 15  -  24 měsíců
            OTEVŘENÁ stáří   od  15          měsíců
            PRACOVNÍ stáří   od  15          měsíců
            VÍTĚZŮ          stáří   od  15          měsíců
            VETERÁNŮ   stáří   od    8          let

Třída  pracovní je určena  pro psy a feny se zkouškou z výkonu. Spolu s přihláškou zašle 
vystavovatel kopii dokladu o vykonané zkoušce – certifikát.

Třída vítězů je určena pro držitele titulu: klubový vítěz, národní vítěz, mezinárodní nebo národní 
šampion. Spolu s přihláškou zašle vystavovatel kopii o získání některého z těchto titulů.

1. uzávěrka 15. 8. 2008 2. uzávěrka  29. 8. 2008


