
 

                                                       

 PROGRAM NA TROPHY SHOW 

STANDARD BULL TERRIER  
TROPHY ŠTĚŇATA A DOROST  -   TROPHY MINOR PUPPY AND PUPPY 

(4-9 MONTHS) 
Standard BULL TERRIER   BÍLÍ PSI, WHITE MALE  - umístí se pouze první dva psi                               

Nejlepší bílý pes a druhý nejlepší pes, Best white male and Runner up white male 

Standard BULL TERRIER   BAREVNÍ PSI, COLOUR MALE – umístí se pouze první dva psi                  

Nejlepší barevný pes a druhý nejlepší pes, Best colour male and Runner up colour male 

 

Vyhlášení : nastoupí bílý a barevný vítěz  

                     competitions white and colour winner 

Nejlepší pes trophy        Best male trophy 
 

Standard BULL TERRIER   BÍLÉ FENY, WHITE FEMALE – umístí se pouze první dvě feny                   

Nejlepší bílá fena a druhá nejlepší fena, Best white female and Runner up white female 

Standard BULL TERRIER    BAREVNÉ FENY, COLOUR FEMALE – umístí se pouze první dvě feny     

Nejlepší barevná fena a druhá nejlepší barevná fena, Best colour female and Runner up colour female 

Vyhlášení : nastoupí bílá a barevná vítězka  

                     competitions white and colour winner 

Nejlepší fena trophy    Best female trophy 
 

Vyhlášení nejlepšího jedince Trophy :  

              nastoupí nejlepší  pes a nejlepší fena 

             competitions:  best male and best female 

Nejlepší jedinec trophy –    Trophy winner 
 

------------------------------------------------------------------------ 

MINI BULL TERRIER 



TROPHY ŠTĚŇATA A DOROST  -   TROPHY MINOR PUPPY AND PUPPY 

(4-9 MONTHS) 
Mini BULL TERRIER    BÍLÍ PSI, WHITE MALE  - umístí se pouze první dva psi                                             

Nejlepší bílý pes a druhý nejlepší pes, Best white male and Runner up white male 

Mini BULL TERRIER   BAREVNÍ PSI, COLOUR MALE – umístí se pouze první dva psi                          

Nejlepší barevný pes a druhý nejlepší pes, Best colour male and Runner up colour male 

 Vyhlášení nejlepší psa trophy – nastoupí bílý a barevný vítěz  

                                                       competitions white and colour winner 

Nejlepší pes trophy        Best male trophy 
 

Mini BULL TERRIER   BÍLÉ FENY, WHITE FEMALE – umístí se pouze první dvě feny                           

Nejlepší bílá fena a druhá nejlepší fena, Best white female and Runner up white female                    

Mini BULL TERRIER   BAREVNÉ FENY, COLOUR FEMALE – umístí se pouze první dvě feny              

Nejlepší barevná fena a druhá nejlepší barevná fena, Best colour female and Runner up colour female 

 

Vyhlášení nejlepší feny trophy – nastoupí bílá a barevná vítězka  

                                                          competitions white and colour winner 

Nejlepší fena trophy    Best female trophy 
 

Vyhlášení nejlepšího jedince Trophy :  

                                                 nastoupí nejlepší pes a nejlepší  fena    

                                                 competitions best male and best female 

Nejlepší jedinec trophy –    Trophy winner 
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  STANDARD BULL TERRIER  
 

TROPHY DOSPĚLÝCH  (OD 9 MĚSÍCŮ), TROPHY ADULT DOG (ALL FROM 

YOUNG CLASS) 
  



 

Standard BULL TERRIER   BÍLÍ PSI, WHITE MALE  - umístí se pouze první dva psi                               

Nejlepší bílý pes a druhý nejlepší pes, Best white male and Runner up white male 

Standard BULL TERRIER   BAREVNÍ PSI, COLOUR MALE – umístí se pouze první dva psi                  

Nejlepší barevný pes a druhý nejlepší pes, Best colour male and Runner up colour male 

 

Vyhlášení : nastoupí bílý a barevný vítěz  

                    competitions white and colour winner 

 

Nejlepší pes trophy        Best male trophy 
 

Standard BULL TERRIER   BÍLÉ FENY, WHITE FEMALE – umístí se pouze první dvě feny                   

Nejlepší bílá fena a druhá nejlepší fena, Best white female and Runner up white female 

Standard BULL TERRIER    BAREVNÉ FENY, COLOUR FEMALE – umístí se pouze první dvě feny     

Nejlepší barevná fena a druhá nejlepší barevná fena, Best colour female and Runner up colour female 

Vyhlášení : nastoupí bílá a barevná vítězka 

                    competitions white and colour winner 

Nejlepší fena trophy    Best female trophy 
 

Vyhlášení nejlepšího jedince Trophy :  

                   nastoupí nejlepší  pes a nejlepší fena 

                   competitions:  best male and best female 

Nejlepší jedinec trophy –    Trophy winner 
 

TROPHY   -  MINI BULL TERRIER 
 

TROPHY DOSPĚLÝCH  (OD 9 MĚSÍCŮ), TROPHY ADULT DOG (ALL FROM 

YOUNG CLASS) 
 

Mini BULL TERRIER    BÍLÍ PSI, WHITE MALE  - umístí se pouze první dva psi                                             

Nejlepší bílý pes a druhý nejlepší pes, Best white male and Runner up white male 



Mini BULL TERRIER   BAREVNÍ PSI, COLOUR MALE – umístí se pouze první dva psi                          

Nejlepší barevný pes a druhý nejlepší pes, Best colour male and Runner up colour male 

 Vyhlášení nejlepšího psa trophy – nastoupí bílý a barevný vítěz  

                                                              competitions white and colour winner 

Nejlepší pes trophy        Best male trophy 
 

Mini BULL TERRIER   BÍLÉ FENY, WHITE FEMALE – umístí se pouze první dvě feny                           

Nejlepší bílá fena a druhá nejlepší fena, Best white female and Runner up white female                    

Mini BULL TERRIER   BAREVNÉ FENY, COLOUR FEMALE – umístí se pouze první dvě feny              

Nejlepší barevná fena a druhá nejlepší barevná fena, Best colour female and Runner up colour female 

 

Vyhlášení nejlepší feny trophy – nastoupí bílá a barevná vítězka  

                                                          competitions white and colour winner 

Nejlepší fena trophy    Best female trophy 
 

Vyhlášení nejlepšího jedince Trophy :  

                                                 nastoupí nejlepší pes a nejlepší  fena    

                                                 competitions best male and best female 

Nejlepší jedinec trophy –    Trophy winner 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 TROPHY SHOW zakončíme soutěží obou 
plemen o nejlepší hlavu a nejlepší pohyb 
best head and movement   
 


