
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE BULLTURISTA 2023  

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. vyhlašuje pro členy KABT na rok 2023 soutěž BULLTURISTA 
v kategoriích BT a MBT s PP. Tématem jsou ROZHLEDNY. Za každou navštívenou rozhlednu 
uvedenou níže v seznamu s BT/MBT získá pes 1 bod. Navíc pes může získat 14 bodů, jestliže 
navštíví alespoň jednu rozhlednu v každém kraji. Speciální body získá též, pokud navštíví všechny 
rozhledny v jednom kraji, přičemž počet těchto speciálních bodů se vypočítá počtem rozhleden 
v kraji vynásobeným koeficientem 0,5.  

1 rozhledna 1 bod 

Minimálně 1 rozhledna ve všech krajích 14 bodů 

Všechny rozhledny v 1 kraji Počet rozhleden v kraji * 0,5 

 

Aktuální seznam rozhleden, jejich navštívení bude obodováno, je uveden v 
příloze. Seznam obsahuje momentálně celkem 446 rozhleden.  

Bodovanou rozhlednu můžete navštívit víckrát, bod za ni však získáte 
pouze jednou. Bodovanou rozhlednu můžete navštívit s více svými psy 
naráz, v takovém případě získá jeden bod každý pes, kterého přihlásíte, a 
body psů jednoho majitele se nesčítají. 

Podmínkou účasti v soutěži je: 

 členství majitele BT/MBT s PP v KABT, 

 navštívení rozhledny uvedené v seznamu s BT/MBT (rozhodně 
nevystavujte psa nebezpečí a nenuťte psa na rozhlednu vystoupat!!!), 

 přihlásit psa do soutěže zasláním fotografie psa před rozhlednou tak, aby byla rozhledna 
rozpoznatelná (ideálně s cedulí). Nebude se uznávat fotka, kde je pes někde 
na louce a rozhledna pouze v dálce v pozadí.  

 fotku je nutné zaslat na e-mail bullturista@seznam.cz,  

 každou fotografii je nutné přejmenovat tak, aby z jejího názvu byl patrný 
název rozhledny (pochopte, že organizátor soutěže není znalcem na 
rozhledny a není v jeho silách dohledávat, co jste vlastně navštívili a zda je to 
místo na bodovaném seznamu), 

 přihláška musí obsahovat kromě fotografie též jméno psa včetně 
chovatelské stanice, plemeno, majitele psa, datum navštívení rozhledny a 
název rozhledny.  

Bez splnění všech těchto podmínek prostě bod nezískáte a organizátor vás 

k nápravě vyzývat nebude. 

Konec soutěže je 31. 12. 2023, to je i poslední den pro zaslání fotek. Do soutěže se můžete hlásit 

průběžně, nenechávejte to prosím až na konec roku. 

Hrajte fér, nepoužívejte fotografie vyhotovené v předchozích letech. 

 

 



 

 

Vzhledem k tomu, že není v silách KABT zkontrolovat přístupnost všech bodovaných míst, 

náročnost terénu apod., je potřeba si předem doma nastudovat mapu, zhodnotit podmínky 

výletu/ výšlapu a také přístupnost daného místa pro psy, předpověď počasí apod. KABT 

neodpovídá za úrazy, ke kterým v rámci výletu/výšlapu může dojít. A jak již bylo řečeno, 

nestoupejte na rozhledny se psem. Fotografii psa stačí pořídit před rozhlednou! 

Soutěž vyhraje pes (zvlášť v kategorii BT a MBT s PP) s nejvyšším dosaženým počtem bodů. 

V případě rovnosti bodů vyhrává ten pes, který daného počtu bodů dosáhl dříve. V případě 

opětovné shody vyhraje ten pes, který navštívil rozhledny, jejichž součet kót činí více. 

Vyhodnocení bude učiněno nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku a výsledky 

budou zveřejněny v ročence KABT a na internetových stránkách KABT, případně na FB stránkách 

KABT.  

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zveřejněním zaslané fotky (fotek) s uvedením jména psa 

i majitele na FB stránkách KABT případně v ročence a na webu KABT.  

KABT si vyhrazuje právo na úpravu pravidel v průběhu soutěže, právo výběru fotek ke zveřejnění, i 

právo zrušení soutěže.  

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. 

 

 


