


 
 

 

| OFFICIAL PROGRAM | PROGRAMME OFFICIEL | 

| ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 

 

 

11-12-13 /12/ 2022 

OPEN FT COMPETITIONS WITH CACIT 

CONCOURS OUVERTS  AVEC CACIT 

 

15-16 /12/ 2022 

AICEB WOODCOCKS CHAMPIONSHIP 

CHAMPIONNAT AICEB SUR BECASSES 

 

18-19 /12/ 2022 

AICEB AUTUMN CHAMPIONSHIP 

CHAMPIONNAT AICEB D’AUTOMNE 

 

 



 

For all informations on FT (except AICEB) :  

Pour toute information sur les concours (sauf AICEB):  

Contact :  epagneulbretondegreece@gmail.com 

 

For all informations on AICEB championships :  

Pour toute information sur les championnats AICEB : 

Contact : Maryse BAUDET / maryse.baudet33@gmail.com 
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| AICEB CHAMPIONSHIPS PROGRAM | 

| PROGRAMME DES CHAMPIONNATS DE L'AICEB | 

 

AICEB WOODCOCKS CHAMPIONSHIP –  

CHAMPIONNAT AICEB SUR BECASSES 

 

| Wednesday, 14 December | Mercredi 14 décembre | Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 

From 11:00 Arrival of national teams and judges at Hotel Four Seasons (Plagiari) – accueil des 

équipes nationales et des juges à l’hôtel Four Seasons (Plagiari)  - Άφιξη των εθνικών ομάδων και 

κριτών στο Four Seasons 

13:00 Lunch break – pause déjeuner – Διάλειμμα για φαγητό  

15:00 Morphological check – vérification morphologique – Μορφολογικός έλεγχος  

19:30 drawing of lots – tirages au sort – Κλήρωση τερρέν 

20:30 Dinner for judges and VIP Hotel Four Seasons – dîner pour les juges et les officiels à l’hôtel 

Four Seasons – Δείπνο για τους κριτές και VIP στο ξενοδοχείο Four Seasons 

 

| Thursday, 15 December | Jeudi 15 décembre | Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 

08:00 Teams reception, opening of secretariat and meeting for judges at Four Seasons Hotel 

(Plagiari) – présentation des équipes, ouverture du secrétariat et réunion des juges à l’hôtel Four 

Seasons (Plagiari) - Υποδοχή ομάδων, άνοιγμα γραμματείας και συνάντηση κριτών στο Πλαγιάρι 

στο ξενοδοχείο Four Seasons 

10:00 Departure for fields  - depart pour les terrains – Αναχώρηση για τα τερρέν  

14:30 Lunch for judges and VIP at the Hotel Four Seasons – déjeuner pour les juges et les officiels 

à l’hôtel Four Seasons – Γεύμα  για τους κριτές και VIP στο ξενοδοχείο Four Seasons 

16:00 barrage – barrage –μπαράζ  

18:00 Results at Hotel Four Seasons – Résultats à l’hôtel Four Seasons - Αποτελέσματα στο 

ξενοδοχείο Four Seasons 

20:30 Dinner at the Hotel Four Seasons – dîner à l’hôtel Four Seasons –Δείπνο στο ξενοδοχείο 

Four Seasons 

 

 

 

 



| Friday, 16 December | Vendredi 16 décembre | Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 

08:00 Secretariat opening at Hotel Four Seasons (Plagiari) and departure for the fields – ouverture 

du secretariat à l’hôtel Four Seasons (Plagiari) et départ pour les terrains - Άνοιγμα γραμματείας   

στο Πλαγιάρι στο Four Seasons και αναχώρηση για τα τερρέν 

14:30 Lunch for judges and VIP Hotel Four Seasons – déjeuner pour les juges et les officiels  à 

l’hôtel Four Seasons – Γεύμα  για τους κριτές και VIP στο ξενοδοχείο Four Seasons 

16:00 Barrage – barrage -μπαράζ 

19:00 Announcement of the results and awards at Hotel Four Seasons (Plagiari) – proclamation 

des résultats et remise des prix à l’hôtel Four Seasons (Plagiari) - Ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων και των βραβείων στο ξενοδοχείο  Four Seasons (Πλαγιάρι) 

 
  

AICEB AUTUMN CHAMPIONSHIP – CHAMPIONNAT AICEB D’AUTOMNE  

 

 

| Saturday, 17 December | Samedi 17 décembre | Σάββατο  17 Δεκεμβρίου 

From 11:00 Arrival of national teams and judges at Hotel Four Seasons (Plagiari) – accueil des 

équipes nationales et des juges à l’hôtel Four Seasons (Plagiari)  - Άφιξη των εθνικών ομάδων και 

κριτών στο Four Seasons 

13:00 Lunch break – pause déjeuner – Διάλειμμα για φαγητό  

15:00 Morphological check – vérification morphologique – Μορφολογικός έλεγχος  

19:30 drawing of lots – tirages au sort – Κλήρωση τερρέν 

20:30 Dinner for judges and VIP Hotel Four Seasons – dîner pour les juges et les officiels à l’hôtel 

Four Seasons – Δείπνο για τους κριτές και VIP στο ξενοδοχείο Four Seasons 

 

| Sunday, 18 December | Dimanche 18 décembre | Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 

08:00 Teams reception, opening of secretariat and meeting for judges at Four Seasons Hotel 

(Plagiari) – présentation des équipes, ouverture du secrétariat et réunion des juges à l’hôtel Four 

Seasons (Plagiari) - Υποδοχή ομάδων, άνοιγμα γραμματείας και συνάντηση κριτών στο Πλαγιάρι 

στο ξενοδοχείο Four Seasons 

10:00 Departure for fields  - depart pour les terrains – Αναχώρηση για τα τερρέν  

14:30 Lunch for judges and VIP at the Hotel Four Seasons – déjeuner pour les juges et les officiels 

à l’hôtel Four Seasons – Γεύμα  για τους κριτές και VIP στο ξενοδοχείο Four Seasons 

16:00 barrage – barrage –μπαράζ  

18:00 Results at Hotel Four Seasons – Résultats à l’hôtel Four Seasons - Αποτελέσματα στο 

ξενοδοχείο Four Seasons 



20:30 Dinner at the Hotel Four Seasons – dîner à l’hôtel Four Seasons –Δείπνο στο ξενοδοχείο 

Four Seasons 

| Monday, 19 December | Lundi 19 décembre | Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 

08:00 Secretariat opening at Hotel Four Seasons (Plagiari) and departure for the fields – ouverture 

du secretariat à l’hôtel Four Seasons (Plagiari) et départ pour les terrains - Άνοιγμα γραμματείας   

στο Πλαγιάρι στο Four Seasons και αναχώρηση για τα τερρέν 

14:30 Lunch for judges and VIP Hotel Four Seasons – déjeuner pour les juges et les officiels  à 

l’hôtel Four Seasons – Γεύμα  για τους κριτές και VIP στο ξενοδοχείο Four Seasons 

16:00 Barrage – barrage -μπαράζ 

19:00 Announcement of the results and awards at Hotel Four Seasons (Plagiari) – proclamation 

des résultats et remise des prix à l’hôtel Four Seasons (Plagiari) - Ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων και των βραβείων στο ξενοδοχείο  Four Seasons (Πλαγιάρι) 

 

 

 

 

 

To all the participants, I wish an excellent stay in 

Greece in the service of the promotion of the 

Breton Spaniel. I hope that fair play and 

sportsmanship will take precedence over the spirit 

of "national" victory. Because, regardless of which 

country or countries win these championships, in 

the end, the Epagneul Breton will win. 

Christos Kalfopoulos 
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