
 

P R O G R A M  D N E 

8.00 – 9.30   přejímka psů 

Od 9.30   posuzování psů v kruzích č. 1  a č. 2 a č. 3 

 

KRUH// RING    1  
Rozhodčí:  Goodwin Angela E.  

Bullterier / Bull Terrier      Počet/Insum:   
 

psi  třída štěňat / male baby class    

psi třída dorostu / male puppy class 

psi třída veteránů /male veteran class                                            
psi třída mladých / male junior class                
psi mezitřída / male intermediate class     

psi třída otevřená / male open class  
psi třída pracovní / male working class    

psi třída vítězů / male winner class     
 
Vyhlášení Nejlepšího psa/ best  dog         
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

KRUH// RING    2  
Rozhodčí:  Wright Chris 

Bullterier / Bull Terrier      Počet/Insum:   
feny třída štěňat / female baby class    

feny třída dorostu / female puppy class    

feny třída veteránů / female veteran class          
feny třída mladých / female junior class                 
feny mezitřída / female intermediate class   

feny třída otevřená / female open class                      
feny třída pracovní / female working class             
feny třída vítězů / female winner class  
 
Vyhlášení  Nejlepší feny/ best female 
 
Vyhlášení BOB, BOS, BOJ, BOV               Competition  BOB, BOS, BOJ, BOV 
 
Soutěže: Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší pracovní jedinec 
Competitions:  Best baby, Best puppy, Best work dog 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

KRUH/RING  3 
Rozhodčí:  Stephens Carol 

Miniaturní bullterier / Miniature Bull Terrier  Pocet/Insum:   
 

 

 

psi třída štěňat / male baby class      
feny třída štěňat / female baby class        
 
psi třída dorostu / male puppy class       
feny třída dorostu / female puppy class   
 
feny třída veteránů/ female veteran class 
 
psi  třída mladých / male junior class        
psi mezitřída / male intermediate class      
psi třída otevřená / male open class              
psi  třída pracovní / male working class                                                    
psi  třída vítězů / male winner class              
 
Vyhlášení Nejlepší pes     -              Best male 
 
 

feny třída mladých / female junior class                
feny  mezitřída / female intermediate class                                                         
feny  třída otevřená / female open class                
feny  třída pracovní/ female working class                                
feny třída vítězů / female winner class                    
 
 

Vyhlášení Nejlepší fena     -              Best  female 
 
 
Vyhlášení BOB, BOS, BOJ, BOV                      Competition  BOB, BOS, BOJ, BOV  
 
Soutěže: Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší pracovní jedinec 
Competitions:  Best baby, Best puppy, Best work dog 
 
 Soutěž dítě a pes se zařadí operativně do kruhu, kde skončí nejdříve 
posuzování 
 
 
Vyhlášení  BIS                                                     Competition  BIS 
Vyhlášení BIS bude po skončení posuzování ve všech kruzích, posuzují se zde 
BOB standard bull a minibull 
 



 
Soutěže Nejlepší hlava a Nejlepší pohyb proběhne po ukončení Trophy show 
ve stejném kruhu. 
 
 
 
Upozorňujeme vystavovatele, že souběžně s výstavou probíhá chovný svod, který 
bude umístěn v kruhu poblíž výstavních kruhů. Dále bude možné si nechat udělat 
vyšetření patelly.  Na požádání lze provést vyšetření BAER testu bez narkozy, 
zájemci se mohou hlásit v průběhu výstavy u MVDr Pacltové, která vystavuje v kruhu 
číslo 3 a bude k dispozici po posouzení  v tomto kruhu. . 
Dále prosíme o shovívavost, pravděpodobně po posouzení výstavy bude přestávka 
na oběd, pak proběhne Trophy show 
Děkujeme všem zúčastněným, že si po sobě sklidí odpadky. 
 


