
MÁJ  07, 2023

BONITÁCIA PO VÝSTAVE, MVDR.ANGELA KOVÁČOVÁ
ROZHODCA: VIERA VÍTKOVÁ, SK                                                    VEĽKÉ ÚĽANY

                                      člen WCCS         nečlen  WCCS
 
 

za prvého psa                    35€                        40€

za druhého
a ďalšieho psa                   30€                         35€

trieda 
mladšieho
dorastu                                00€                         25€

trieda dorastu, 
veteránov, 
a čestná trieda                  20€                         25€

súťaže                                 15€                           15€

bonitácia                           20€                            40€

POPLATKY
príjem psov                             09.00 hod. - 10.00
hod

posudzovanie v kruhoch      od 10.00 hod

súťaže*                po posudzovaní

                                           
 NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV

 NAJLEPŠIA CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
   DIEŤA A PES

NAJKRAJŠÍ JEDINEC SLOVENSKÉHO CHOVU
NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST

NAJKRAJŠÍ DORAST
NAJKRAJŠÍ JEDINEC TRIEDY ČESTNEJ

 NAJKRAJŠÍ VETERÁN KLUBOEJ VÝSTAVY
NAJKRAJŠÍ JUNIOR KLUBOVEJ VÝSTAVY

 VÍŤAZ KLUBOVEJ VÝSTAVY –
 BEST IN SHOW (BIS)

 
 (*CENU  DOSTÁVA IBA 1. MIESTO - VÍŤAZ)   

 
    
bonitácia                              po súťažiach

 

 Prihlasovanie cez                                         

UZÁVIERKA 23.04.

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 
Trieda šampiónov                   od 15 mesiacov 
Trieda čestná                           od 15 mesiacov
Trieda veteránov                     od 8 rokov

 

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.

Klubový víťaz veteránov - titul sa môže sa udeliť
psom aj sukám v triede veteránov s ocenením

V1.
Víťaz plemena (BOB) – titul môže získať pes
alebo suka s titulom víťaz špeciálnej výstavy

mladých, víťaz špeciálnej výstavy a víťaz
špeciálnej výstavy veteránov..

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

plemena, ktorí súťažili o titul BOB.
 

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.
Usporiadateľ je oprávnený z priestoru výstavy vykázať osobu, ktorá povinnosti, uvedené vyššie hrubo alebo opätovne poruší. 
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.
Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj
súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a
fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.
 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!

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.

PROGRAM

KLUBOVÁ

VÝSTAVA 
(popri OV všetkých plemien) 



MAY 07, 2023

JUDGE: VIERA VÍTKOVÁ, SK                                                          VEĽKÉ ÚĽANY

FEES

online entry:

DEADLINE 23.04
 

PROGRAM

CLASSES
Minor puppy                             3 – 6 months
Puppy                                        6 – 9 months
Junior                                        9 – 18 months
Intermediate                            15 – 24 months
Open                                         from 15 months
Working                                   from 15 months 
Champion                                from 15 months 
Honor                                       from 15 months
Veteran                                    from 8 years

 

TITLES
CAJC – title for the Slovak Junior Beauty

Champion can be won by a dog and a bitch in
the youth class with the award of V1 (excellent1).

CAC – title for the Slovak Champion of Beauty
can be obtained by both male and female in the

medium, open, working and champion classes
with the award of V1 (excellent 1)

Reserve CAC – reserve title for the Slovak
Beauty Champion can be awarded to dogs and
bitches in the intermediate, open, working and

champion classes with the V2 (excellent 2)
award, if the CAC was awarded in the given

class.
Slovak Club Junior Winner  – the title can be

awarded to both dogs and bitches in youth
classes with the award V1/CAJC.

Slovak Club Winner - the title can be awarded
to both dogs and bitches in the classes of

intermediate, open, working, champions with the
award V1/CAC. 

Slovak Club Veteran Winner - the title can be
awarded to both dogs and bitches in the classes

of veterans with the award V1.
Best of Breed (BOB) – the title can be won by a

dog or a bitch with the title Slovak Specialty
Junior Winner, Slovak Specialty Winner or

Slovak Specialty Veteran Winner.
Best of Opposite Sex (BOS) – individuals of the

opposite sex to the breed winner who competed
for the BOB title enter the competition.

 

                                      members         non-members
 
 

1st dog                                35€                        40€

any additional
dog                                        30€                         35€

minor puppy                       00€                         25€

puppy, honor, 
veteran                                  20€                         25€

competitions                      15€                           15€

breeding 
certificate 
(slovak citizens)                  20€                            40€

entering the dogs         from 09.00 a.m. - 10.00
a.m

judging in the ring        from  10.00 a.m. 

competitions*                after judging 
                                           

 BEST BRACE
 THE BEST BREEDING GROUP 

   CHILD AND A DOG
THE MOST BEAUTIFUL INDIVIDUAL OF SLOVAK

BREEDING
BEST MINOR PUPPY IN SHOW

BEST PUPPY IN SHOW
BEST IN SHOW OF HONOR CLASS

 BEST VETERAN IN SHOW
BEST JUNIOR IN SHOW

  BEST IN SHOW 
 

 (*1ST PRIZE ONLY)   
 

    

GENERAL CONDITIONS :
The organizer, exhibitors and must comply with legal regulations (especially regulations in the area of   veterinary care and protection of
animals against cruelty), veterinary conditions of the established veterinary care authority and local authority, or the obligations imposed by
the State Veterinary Administration, issued in the legal order in the exercise of supervision over holding the event. The organizer is entitled to
expel from the exhibition space a person who grossly or repeatedly violates the above obligations.
These regulations apply to exhibited dogs and also to visitors or participants of competitions and accompanying events.
The judge is obliged to exclude aggressive dogs from judging. It is prohibited to pit a dog against dog at the show. Loud cheering of dogs
from outside the ring is prohibited.
The exhibition is organized according to the SKJ exhibition regulations. By signing the application, the exhibitor is paying attention to all the
provisions of these regulations. The organizer does not take responsibility for a single illness, death or loss of a dog and is not responsible for
damage caused by dogs during the exhibition.
By registering a dog for the exhibition, the exhibitor, as a person concerned in accordance with § 13 of Act no. 18/2018 Coll. on the protection
of personal data, gives his consent to the organizing organization to process his personal data (name, surname) and I agree to their
publication (name, surname) and photo documentation of the course and results of the exhibition on the website of the organizer.
 If the exhibition does not take place for objective reasons, the fees will be used to cover the costs associated with its preparation. If the
exhibitor does not participate in the exhibition for any reason, they are not entitled to a refund of the exhibition fee. Free running of dogs on
the exhibition grounds is prohibited!

VETERINARY REGULATIONS:
When entering a dog, a vaccine must be presented with a veterinary certificate that the dog has been vaccinated against rabies, parvovirus,
distemper and infectious hepatitis at least 3 weeks and at most 1 year before the exhibition

CLUB SHOW  


