TROPHY SHOOW
Vážení vystavovatelé,
Letos jsme se rozhodli zpestřit naší Speciální výstavu o soutěž – Trophy show (dále jen TS).
TS je výhradně klubová akce, na které se nezadávají tituly známé z běžných výstav jako NV, MVP, KV
SV. Samozřejmě jsme se inspirovali podmínkami TS z jiných klubů. Jako klub nejsme oprávněni tituly
z TS zapisovat do rodokmenů.
Naše soutěž tedy bude klání mezi bílými a barevnými variantami bulteriérů. Každé plemeno bude mít
svojí vlastní TS. V rámci každého plemene proběhnou dvě soutěže, takže zvlášť pro štěňata a zvlášť
pro dospělé psy- (jedna skupina bude pro štěňata a dorost, druhá skupina bude pro dospělé od třídy
mladých).
TS proběhne odpoledne po ukončení speciální výstavy, čili zatím v blíže neurčenou hodinu po
výstavě.
PODMÍNKY PRO ÚČAST:
Účast na Speciální výstavě, neboť nominace proběhnou právě na této výstavě. Každý, kdo se umístí
na prvních 4. místech, se automaticky může TS zúčastnit. Další nominace už ovšem zadá rozhodčí.
TS není zpoplatněná.
Každý nominovaný obdrží malou kokardu, kterou se prokáže při vstupu do soutěže.
V čem vlastní TS spočívá:
Budou mezi sebou soutěžit zvlášť bílí psi- feny, zvlášť barevní psi - feny, zvlášť psi a feny. Ze všech
soutěží vznikne nakonec jeden hlavní vítěz, který bude vyhlášen jako Vítěz TS nebo PUPPY Vítěz TS
Základní soutěž: tituly
NEJLEPŠÍ BÍLÝ PES - 1.místo

NEJLEPŠÍ BÍLÝ PES - 2.místo

NEJLEPŠÍ BAREVNÝ PES - 1. místo

NEJLEPŠÍ BAREVNÝ PES - 2. místo

NEJLEPŠÍ BÍLÁ FENA - 1. místo

NEJLEPŠÍ BÍLÁ FENA - 2.místo

NEJLEPŠÍ BAREVNÁ FENA - 1.místo

NEJLEPŠÍ BAREVNÁ FENA - 2.místo

Soutěž psů:
Soutěží mezi sebou NEJLEPŠÍ BÍLÝ PES 1 a NEJLEPŠÍ BAREVNÝ PES 1 a vzejde NEJLEPŠÍ PES TS
Soutěž fen:
Soutěží mezi sebou NEJLEPŠÍ BÍLÁ FENA 1 a NEJLEPŠÍ BAREVNÁ FENA 1 a vzejde NEJLEPŠÍ FENA TS
Finální soutěž:
Soutěží NEJLEPŠÍ PES TS a NEJLEPŠÍ FENA TS a vzejde VÍTĚZ TS nebo PUPPY Vítěz TS
V rámci plemene budou na konci vždy dva vítězové z kategorií štěňat a dospělých.
TS budou posuzovat všichni rozhodčí společně. Doufáme, že se Vám bude TS líbit, rádi bychom tuto
soutěž zařadili jako běžnou součást každé naší jarní výstavy.

