
KLUBOVÁ VÝSTAVA 
so zadaním titulov CAC/CAJC, KLUBOVÝ VÍŤAZ 2022, KLUBOVÝ VÍŤAZ MLADÝCH 2022 

 

PROPOZÍCIE: 

Dátum : 15. 05.2022 

Miesto : Veľké Úľany, jazdecký areál, Priemyselná 2 

 

ROZHODCA : Tibor Havelka 

 

PROGRAM : príjem psov                         09.00 hod. - 10.00 hod 

                       posudzovanie v kruhoch  10.00 hod. – 11.00 hod. 

                       súťaže                                  11.15 – 12.00 hod. 

                       bonitácia                             po 14:00 hod. 

 

DÁTUM UZÁVIERKY : 1.5.2022 

 

VÝSTAVNÉ POPLATKY :                                      člen WCCS                     bez členstva vo WCCS 

za prvého psa                                                           30,- Eur   39,- Eur 

za druhého a ďalšieho psa                                     25,- Eur                          35,- Eur 

trieda šteniat, dorastu, veteránov,  
a čestná trieda       15,- Eur                          15,- Eur 
 

súťaže                                                                       15,- Eur                            15,- Eur 

bonitácia                                                                    20,- Eur                           40,- Eur 

 

SPÔSOB PRIHLÁSENIA SA NA VÝSTAVU: online na stránke clubdogshow.sk 

BANKOVÉ SPOJENIE na úhradu výstavných poplatkov 

Číslo účtu 54139112/0200, VÚB, a. s. 

IBAN          SK50 0200 0000 00005413 9112 

 

TRIEDY 

Trieda mladšieho dorastu  3 – 6 mesiacov 

Trieda dorastu   6 – 9 mesiacov 

Trieda mladých   9 – 18 mesiacov 

Trieda stredná    15 – 24 mesiacov 



Trieda otvorená   od 15 mesiacov 

Trieda pracovná   od 15 mesiacov (priložiť pracovný certifikát) 

Trieda šampiónov  od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión  

z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte) 

Trieda veteránov   od 8 rokov 

 

Trieda čestná  mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi 

medzinárodný alebo národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz 

špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých. 

 
TITULY A ČAKATEĽSTVÁ  

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka v triede mladých s 

ocenením V1. 

CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môže získať pes aj suka v triedach strednej, otvorenej, 

pracovnej a šampiónov s ocenením V1. 

Reserve CAC – rezervné čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy sa môže udeliť psom aj sukám v triedach 

strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov s ocenením V2, ak v danej triede bol udelený CAC. 

Klubový víťaz mladých – titul sa môže udeliť psom aj sukám v triedach mladých s ocenením V1/CAJC. 

Klubový víťaz – titul sa môže sa udeliť psom aj sukám v triedach strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov 

s ocenením V1/CAC a v triede veteránov s ocenením V1. 

Víťaz plemena (BOB) – titul môže získať pes alebo suka s titulom Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz alebo 

veterán s ocenením V1. 

Víťaz opačného pohlavia (BOS) – do súťaže nastupujú jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena, ktorí 

súťažili o titul BOB. 

Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ) – titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke plemena z triedy 

mladých z konkurencie V1 

Najlepší na výstave (BIS) – do súťaže nastupujú jedinci ocenený titulom BOB oboch plemien 

 
 
SÚŤAŽE 

Najkrajší pár psov 

Pre psa a suku rovnakého plemena jedného majiteľa, ktoré boli posúdené na tejto výstave 

Najlepšia chovateľská skupina  
(nastúpiť môžu najmenej 3 jedince z jednej chovateľskej stanice, ktoré pochádzajú najmenej z 2 
rôznych spojení a boli posúdené na tejto výstave)  

Dieťa a pes 

 Pre mladých vystavovaťeľov vo veku od 3 do 9 rokov a ich psov, bez zreteľa na to či boli prihlásené 

na výstavu 

Najkrajší jedinec slovenského chovu 

 Do súťaže nastupujú všetky vystavené psy a suky narodené v SR (bez poplatku) 

 

 

 

 



PODMIENKY ÚČASTI NA VÝSTAVE 

 

Rešpektovanie výstavného poriadku SKJ. Na výstavu budú prijaté psy a suky  zapísané v plemenných knihách 

kynologických organizácií, zastúpených v FCI, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej 

triedy. Importované jedince v majetku občanov SR musia byť zapísané v SPKP. Každý vystavovateľ predloží s 

prihláškou obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode psa. Predaj šteniat na výstavisku je zakázaný. 

Vystavovateľ je povinný uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa výstavy nezúčastní. Vystavovateľ 

súhlasí s uvedením svojej adresy v katalógu výstavy. Titul klubový víťaz môže získať iba pes vo vlastníctve 

člena klubu. 

 

 

 

Z VÝSTAVY BUDE VYLÚČENÝ 

 

– pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatie 

– pes chorý alebo podozrivý z choroby 

– honcujúca sa suka, suka vo vyššom stupni gravidity, dojčiaca suka a šteňa do veku 3  mesiacov 

– pes vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve rozhodcu, ktorý na výstave posudzuje, alebo pes 

príslušníkov jeho rodiny 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA : 

Usporiadateľ, vystavovatelia a návštevníci sú povinní dodržiavať právne predpisy (najmä predpisy na úseku 

veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat proti týraniu), veterinárne podmienky stanovené orgánom 

veterinárnej starostlivosti a propozíciami výstav, prípadne povinnosti uložené orgánom Štátnej veterinárnej 

správy, vydané v súlade s právnym poriadkom pri výkone dozoru nad konaním akcie. b) Usporiadateľ je 

oprávnený z priestoru výstavy vykázať osobu, ktorá povinnosti, uvedené pod bodom a) hrubo alebo opätovne 

poruší. c) Tieto predpisy sa vzťahujú na vystavovaných psov a tiež na psov návštevníkov alebo účastníkov súťaží 

a sprievodných akcií. 

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi 

(tzv. hecovanie). Hlasité povzbudzovanie psov spoza kruhu je zakázané. 

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Podpísaním prihlášky  sa vystavovateľ podrobuje 

všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Usporiadateľ  nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, úhyn 

alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy. 

 V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité   k úhrade nákladov 

spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na 

vrátenie výstavného poplatku. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané! 

Všetci psi musia byť posúdení podľa pravidiel pre výstavy psov FCI/SKJ.  Písanie posudkov je na rozhodnutí 

organizátora. Posudok bude napísaný v slovenskom jazyku alebo v jednom jazyku zo štyroch pracovných 

jazykov FCI vybraných rozhodcom. O type rozhoduje organizátor.  

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych 

dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu 

vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v 

prospech usporiadateľa. 



 

VETERINÁRNE PREDPISY 

Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že pes bol zaočkovaný najmenej 

3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti   besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde. 

 

 

 

 
 

CLUB SHOW 

awarding CAC/CAJC certificates , Club Winner 2022, Youth Club Winner 2022 titles 
  

INFORMATION FOR EXHIBITORS 

DATE: 15. 05.2022 

VENUE: Veľké Úľany, Horse riding area, Priemyselná 2 

 

 

JUDGE : Tibor Havelka 

PROGRAMME:  Addmission of the dogs     09.00 hod. - 10.00 hod 

                        Judging in the show rings  10.00 hod. – 11.00 hod. 

                        Competitions                    11.15 – 12.00 hod.      

Deadline : 1.5.2022 

 

ENTRY FEES:                                         members of WCCS                       non-members 

The 1st dog                                               30,- Eur                                    39,- Eur 

The 2nd dog and aditional dog                25,- Eur                                   35, Eur 

Minnor puppy class, Puppy class,  

Veteran class, Honour class   15,- Eur                                     15,- Eur 

Competitions                                        15,- Eur                                    15,- Eur 

 

HOW TO ENROL:  online on website: www.clubdogshow.sk 

 

BANK DETAILS for payment of entry fees 

Account No.:  54139112/0200, VÚB, a. s. 

IBAN:          SK50 0200 0000 00005413 9112 



 

 

CLASSES 

Minnor Puppy class Dog / Bitch  3 – 6 months 

Puppy class Dog / Bitch  6 – 9 months 

Junior class Dog / Bitch   9 – 18 months 

Intermediate class Dog / Bitch   15 – 24 months 

Open class Dog / Bitch    from 15 months 

Working class Dog / Bitch  from 15 months (enclosed photocopy of Working Certificate) 

Champion class Dog / Bitch  from 15 months for the dogs with International Champion of Beauty 
from the member countries of FCI (enclosed photocopy of 
Championship) 

Veteran class Dog / Bitch   from 8 years 

Honour class Dog / Bitch    for showing dogs with the titles - International Champion or  
National Champion, National Winner, Club Winner, Special Show 
Winner. The titles must have been obtained in adult classes. The dogs 
do not compete for all the Club Show titles. 

 
 
 
 
 
 
TITLES AND CERTIFICATES 

CAJC – Certificate of Junior Champion of Slovakia – can be awarded to the winner dog and bitch in Junior Class 
graded Excellent 1. 

CAC – Certificate of Champion of Slovakia – can be awarded to the winner dog and bitch in Intermediate, 
Open, Working and Champion Class graded Excellent 1. 

Reserve CAC – Reserved Certificate of Champion of Slovakia – can be awarded to the dog and bitch in 
Intermediate, Open, Working and Champion Class graded Excellent 2 if there has been awarded CAC 
certificate. 

Junior Club Winner 2020 – title awarded to the dog and the bitch that achieved graded Excellent 1 and CAJC 
in Junior class. 

Club Winner 2020 – title awarded to the dog and the bitch from the winners of Open, Intermediate, Open, 
Working, Champion class graded Excellent 1 and CAC and the winner of Veteran class graded Excellent1.  

Best of Breed – title awarded to the dog and the bicth from winners of Club Winner Dog, Club Winner Bitch, 
Junior Club Winner Dog, Junior Club Winner Bitch and Veteran Class Winner Dog And Bitch graded Excellent1. 

Best Opposite Sex – title awarded from all that have been competing for Best of Breed but opposite sex than 
the winner of Best of Breed title.  



Best of Junior in breed – awarded to best male of female, that was honoured with CAJC title. 

Best in show - awarded to best dog of both breeds, that was honoured with BOB title 

 
 
COMPETITIONS 

The Best Breeding Group  
(for 3 or more dogs from one kennel, from two different s at least and will have been judged on the 
show) 

 
Child and Dog 
Best couple 

a dog and bitch of the same breed  from one single owner judged at this show 
Best dog of Slovak origin 

All exhibited dogs and bitches  born in Slovakia enter the compentition (no entry fee) 
 
GENERAL CONDITIONS : 

The show is accessible to males and females of all breeds registered in FCI-recognized studbooks, which 

reach the age required for the entry into the class on the show day. The judging in the show is conducted in 

accordance with the FCI and SKJ show regulations. During the show, the owners ensure that there are no 

injuries of dogs or persons. Free running of the dogs within the show grounds is forbidden.  

The organizer of the show is not responsible for any damage caused by a dog or an exhibitor, nor for a death 

or a loss of a dog. Non-participation on the show whatever the reason does not lay ground for 

reimbursement of the entry fee. The sale of the puppies within the show grounds is forbidden.  

By submitting the application form, the exhibitor agrees with publishing of his address in the show 

catalogue. By submitting the application form, the exhibitor bindingly accepts all the FCI show regulations, 

the SKJ show regulations, the rules and regulations stated in this leaflet, and the instructions of the show 

committee.  Club winner title available only for dog owned by club member. 

All dogs must be judged according to the Regulations for FCI D/SKJ dog Shows. A judge’s report is optional. 

Reports should be written in slovak language of the organising country or in one of the four FCI working 

languages chosen by the judge. The organiser decides on the type of report and is held responsible for its 

translation. 

A complaint against the decision of a judge is not admissible. A complaint can be lodged solely for formal 

reasons of breach of show regulations and propositions. The complaint must be submitted in writing, 

together with lodging the deposit of  50 €, before the end of the show. If the complaint is found to be 

unjustified, this deposit will be handed over to the organiser. 

VETERINARY REGULATIONS 

All dogs participating at the show must be clinically healthy. The dogs must have antirabic vaccination and 

vaccination against canina distemper, parvovirosis not less than 21 days and not more that 12 months 

before the show. Dogs  must have a valid Pet Passport. 


