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Zpráva o výcviku za rok2014 

 
V loňském roce se několik našich členů účastnilo a úspěšně reprezentovalo naši pobočku na 
vrcholových soutěžích - Mistrovství světa ATIBOX IPO ve Švýcarsku, Mistrovství světa 
stopařů ATIBOX FH a výběrových soutěží ČR, včetně Mistrovství republiky ČR. 
 
 
Mistrovství světa ve výkonu  ATIBOX 2014 – Švýcarsko 
 
IPO3 - Eliška Nedvědová – Edy Edgardo   
IPO1 - Karolína Kočová – Carmen Kelly Box   
___________________________________________________________________________ 
 
Mistrovství světa stopařů ATIBOX FH 2014 –- Česká republika 
 
Mistrovská kategorie FH2 
Zdena Sojková – Quarta z Ringu – 89 bodů 
 
Vložená kategorie Fpr1 
Karolína Kočová – Carmen Kelly Box – 1.místo    95 bodů 
Jitka Marková – Fagir Edgardo – 2.místo               94 bodů 
___________________________________________________________________________ 
 
Mistrovství republiky ČR 2014 
 
Výběrový závod Justitzův memoriál  
  
IPO3 – Jan Šťastný – Casmire Lakronebox    
IPO2 – Eva Formáčková – Cita Starbox 
IPO1 – Karolína Kočová – Carmen Kelly Box 
___________________________________________________________________________ 
 
V letošním roce byly prvně vloženy do výběrových soutěží i stopy, a to podle mezinárodního 
zkušebního rádu IPO, tzn. kategorie Fpr1, FH1 a FH2. Výsledky z těchto závodů sloužily jako 
kvalifikace na Mistrovství světa stopařů ATIBOX FH 2014, které v loňském roce pořádala 
Česká republika. 
 
 
Výběrová soutěž  Stříbrný obojek – Otěšice    
IPO1 – Karolína Kočová – Carmen Kelly Box 
FH2 – Zdena Sojková – Quarta z Ringu 
 
Výběrová soutěž Svatováclavský pohár 
IPO3 – Jan Šťastný – Casmire Lakronebox 
IPO1 – Jitka Marková – Fagir Edgardo 
 



Nemohu nezmínit závod boxerů v Dobřanech, a to Memoriál Jindřicha Fojtíka, kde nás 
v kategorii ZM úspěšně reprezentovala Petra Hillebrantová se psem Ragnarem z Ungeltu.  
___________________________________________________________________________ 
 
Ve Zpravodaji Boxerklubu ČR byla, jako každoročně, vypsána celorepubliková soutěž TOP 
BOXER 2014 o nejlepšího výstavního a nejlepšího pracovního psa/fenu roku 2014, kde 
opět zabodovaly naše členky: 
 
V kategorii „nejlepší pracovní pes 2014“ obsadil 3. místo Fagir Edgardo  (Jitka Marková)  
V kategorii „nejlepší pracovní fena 2014“ obsadila 2. místo Carmen Kelly Box (Karolína 
Kočová)  
___________________________________________________________________________ 
 
K pracovním výsledkům  za rok 2014 bych Vám ještě ráda oznámila, že Jan Šťastný splnil 
bodově účastí na výběrových soutěžích v roce 2014 kvalifikaci na Mistrovství světa ATIBOX  
IPO pro rok 2015, které se koná v Belgii.  
 
Dále bych ráda upozornila na skutečnost, že slečna Karolína Kočová byla v loňském roce 
nejmladší účastnicí nejen výběrových soutěží v ČR, ale také Mistrovství světa ATIBOX.  
 
 
Naše pobočka uspořádala v loňském roce několik pravidelných výcvikových akcí: 

- pravidelné „dny boxera“   
- svody a zkoušky chovnosti – duben, říjen 
- prodloužené víkendy v Pikovicích – jarní a podzimní   
- letní Pikovice  
- výběrová soutěž Svatováclavský pohár  

___________________________________________________________________________ 
 
Připravované akce pro rok 2015 
 
Časový harmonogram letošního roku se nebude lišit od toho předchozího. 
  

- pravidelné „dny boxera“ 
- jarní a podzimní výcvikový víkend v Pikovicích 
- svod a zkouška chovnosti – duben a říjen  
- letní Pikovice  
- výběrová soutěž „Svatováclavský pohár“, která je v letošním roce zároveň také 

Mistrovstvím republiky ČR 2015  
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