Pod záštitou SKJ ÚKK a FCI
Vás srdečne pozýva na

Klubovú výstavu psov
so zadávaním titulov
“CAJC SR, CAC SR, Klubový víťaz 2019
a Klubový víťaz mladých 2019”
pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebušský
salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes,
ktorá sa uskutoční dňa:

25. 05. 2019 v areáli penziónu PLAUTER KÚRIA – Veľký Meder
Rozhodcovia:

Joëlle BARDET (FRA)
Guenther EHRENREICH(AT)

Program:

8.00 – 9.00 príjem psov
9.30 začiatok posudzovania

Uzávierka prihlášok:
Prihlasovanie:

5.05.2019 Po termíne uzávierky nebude možné sa prihlásiť
PRIHLASOVANIE IBA ONLINE

www.dogshow.sk
Kontakt na usporiadateľa: e- mail: vystavy.skssp@gmail.com

adresa: Ing. Tibor Križan, Fučíkova 1554/2, 932 01 Veľký Meder
telefón : 0905 553 889

Výstavné poplatky:
člen klubu
1. pes
20 €
2. pes a ďalší
17 €
trieda mladšieho dorastu, mimo konk.
5€
trieda mladšieho dorastu pre jedince narodené v Slovenskej rep. 0 €
trieda dorastu pre jedince narodené v Slovenskej rep.
0€
trieda veteránov (zapísaní v SPKP)
0€
Trieda dorastu, veteránov (mimo SPKP), čestná
7€
súťaže
10 €

nečlen klubu
38 €
34 €
10 €
0€
0€
0€
14 €
20 €

Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladšieho dorastu, dorastu, veteránov
a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa
K prihláške priložte (bez ohľadu na zaradenie do triedy) fotokópiu preukazu o pôvode (1. aj
2. stranu) a kópiu dokladu o úhrade !!!
V systéme nie je možné nastaviť nulové poplatky .V triedach s nárokom na nulový
výstavný poplatok sumu neuhrádzajte a kontaktujte usporiadateľa .
Poplatky uhraďte na č. účtu IBAN: SK 19 1100 0000 0029 2186 1031 SWIFT/BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: 25052019
Názov účtu: Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov, Adresa: Fučíkova 1554/2 , 932 01
Veľký Meder
Poznámka pre platcu: pre uľahčenie párovania platby do poznámky uveďte meno psa. Zahraniční
účastníci môžu uhradiť výstavný poplatok priamo na mieste a zároveň sa zaväzujú, že výstavný
poplatok uhradia aj v prípade neúčasti! V prípade platby na mieste sa navyšuje výstavný poplatok
pre slovenských účastníkov o 50%!

Triedy:
od kompletného vakcinovania do 6 mesiacov, treba doložiť platný preukaz
o pôvode psa vystavený príslušnou plemennou knihou
Dorast
6 - 9 mesiacov
Mladých
9 - 18 mesiacov
Stredná
15 - 24 mesiacov
Pracovná
od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
Otvorená
od 15 mesiacov
Šampiónov
pre držiteľov titulu šampión (doložiť fotokópiu diplomu)
Čestná
pre držiteľov titulu šampión, klubový alebo národný víťaz, bez zadávania titulu CAC
Veteránov
od 8 rokov
Mimo konkurencie v tejto triede je možné vystaviť psa bez nároku na klasifikáciu a poradie
Pre zaradenie do príslušnej triedy je rozhodujúci vek v deň výstavy
Ostatné podmienky musia byť splnené v deň podania prihlášky.
Mladší dorast

Udeľované tituly:
Najkrajší mladší dorast získa ho najlepší jedinec výstavy z triedy mladšieho dorastu. Do výberu
nastupujú mladší dorastenci ocenení známkou veľmi nádejný 1, obe pohlavia a
všetky plemená súčasne.
Najkrajší dorast
získa ho najlepší jedinec výstavy z triedy dorastu. Do výberu nastupujú
dorastenci ocenení známkou veľmi nádejný 1, obe pohlavia a všetky
plemená súčasne.
Najkrajší veterán získava ho najlepší jedinec výstavy vo veku nad 8 rokov. Do výberu nastupujú
veteráni ocenení známkou výborný 1, obe pohlavia a všetky plemená súčasne.
Najkrajší z tr. čestnej získa ho najlepší jedinec výstavy posúdený v triede čestnej. Do výberu
nastupujú jedinci z triedy čestnej ocenení známkou výborný 1, obe pohlavia a
všetky plemená súčasne.
CAJC SR
čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých. Udeľuje sa v triede mladých,
osobitne psom aj sukám s ocenením výborný 1. Udelenie titulu nie je nárokovateľné.
CAC SR
čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy, udeľuje sa psom a sukám osobitne v
triedach trednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov so známkou výborný 1.
Udelenie titulu nie je nárokovateľné.
Res CAC SR
udeľuje sa psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a
šampiónov s hodnotením výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC SR.
Udelenie titulu nie je nárokovateľné.
Klubový víťaz mladých 2019 udeľuje sa osobitne psom a sukám s hodnotením výborný 1, CAJC.

Klubový víťaz 2019 udeľuje sa osobitne najlepšiemu psovi a suke s hodnotením výborný 1, CAC.
Víťaz plemena BOB do tejto súťaže nastupujú psy a suky jedného plemena s titulom KVM, KV a
výborný 1 z triedy veteránov.
Najkrajší z opačného pohlavia BOS do tejto súťaže nastupujú jedinci opačného pohlavia
ako víťaz plemena - KVM, KV a výborný 1 z triedy veteránov.
Víťaz výstavy BIS do tejto súťaže nastupujú jednotliví víťazi plemien

Súťaže:
Najkrajší pár psov nastupujú pes a suka jedného plemena a jedného majiteľa, ktorí boli posúdení
na výstave.Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.
Najlepšia chovateľská skupina do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť troch a max. piatich
jedincov rovnakého plemena zo svojho chovu, ktorí nemusia byť v jeho
majetku, a ktorí boli posúdení na výstave. Musia pochádzať z rôznych spojení
(min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek). Hodnotí sa vyrovnanosť
predvedených jedincov v type, farbe, kvalite.
Dieťa a pes
hodnotí sa súlad medzi dieťaťom a psom. Je prístupná pre deti do 9 rokov.
Mladý vystavovateľ príprava pre budúcich vystavovateľov psov. Hodnotí sa predvádzanie psa, preto
kvalita psa nie je rozhodujúca. Prístupná pre deti vo veku od 9 do 16 rokov.
Najlepší plemenník nastupujú psi s najmenej 5 potomkami, ktorí boli na výstave posúdení.
Hodnotí sa typ a kvalita odchovu. Plemenník nemusí byť na výstave
posúdený v konkurencii.
Najlepšia chovná suka nastupujú suky s najmenej 3 potomkami od dvoch rôznych otcov.
Hodnotí sa typ a kvalita odchovu. Chovná suka nemusí byť na výstave
posúdená v konkurencii


















Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a FCI
Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI
Jedince prihlásené do triedy „mladší dorast“, a „dorast“ musia mať pri prihlasovaní už platný
preukaz o pôvode vystavený príslušnou plemennou knihou, a to aj importované jedince
Kópiu originálu preukazu o pôvode každého jedinca (obe strany, prvú. aj druhú) musí majiteľ
psa poslať spolu s prihláškou alebo ju nahrať do príloh pri online prihlasovaní. Bez toho nemôže
byť žiaden jedinec prijatý na výstavu.
V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške, bude jedinec automaticky zaradený do
veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy
otvorenej.
Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (kópia získaného šampionátu pre
triedu šampionóv – platí len ICH alebo CH, nie Jr.CH, doklad o titule pre triedu čestnú, kópia
medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú – nie doklad o absolvovaní pracovnej
skúšky) budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej
Organizátor nepreberá zodpovednosť za nedoručené prihlášky
Stornovanie prihlášky je možné len do konca uzávierky. Storno poplatok je 10 € za prihlášku.
Pri storne prihlášok organizátor vráti majiteľovi výstavný poplatok znížený o storno poplatok a
bankové poplatky (2 €). Ak majiteľ psa do stornovania prihlášky nemá uhradené výstavné
poplatky, je povinný storno poplatok uhradiť. Žiadosť o stornovanie sa zasiela tak ako je uvedené
v časti Zasielanie prihlášok.
Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa výstavy z akýchkoľvek
dôvodov nezúčastní.
Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa
použijú na úhradu vzniknutých nákladov
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za
všetky škody spôsobené jeho psom v priebehu výstavy.
Usporiadateľ a výstavný výbor nepreberajú záruky za prípadné ochorenie, uhynutie alebo



stratu psa v priebehu výstavy.
 Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ,
FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho
adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na
publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a
partnerov výstavy.

Zmena rozhodcov je vyhradená!
Veterinárne predpisy:

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti
besnote, psinke,
parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky
platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Možnosti ubytovania:
www.plauterkuria.sk/Velky-Meder/hlavnastrana.php
Ďakujeme za podporu našim sponzorom:

