
Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky. Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku. NEUHRADENÉ PRIHLÁŠKY 
NEBUDÚ PRIJATÉ! Upozorňujeme, že prihlášky na výstavu budú prijímané len do dátumu uzávierky. Prihlášky treba zasielať na správnu adresu, v opačnom 
prípade negarantujeme, že pes bude zaradený do katalógu.

Šteniat     3–6 mesiacov

Dorast     6–9 mesiacov

Mladých     9–18 mesiacov

Stredná     15–24 mesiacov

Otvorená    od 15 mesiacov

Pracovná    od 15 mesiacov (priložiť pracovny certifikát)

Šampiónov    od 15 mesiacov (priložiť potvrdenie o šampionáte)

Veteránov    od 8 rokov

Čestná     pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)

Funny     pre neštandardné psy

TRIEDY

Každý pes musí mať veterinárny preukaz – PET PASSPORT s platnými očkovaniami 
proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Pet Passport musí majiteľ predložiť k 
veterinárnej kontrole.

VETERINÁRNE PREDPISY

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného poriadku SKJ a FCI. Prijatie prihlášky 
bude písomne potvrdené. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v 
plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné 
poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa 
výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa 
použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu 
neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či 
psovi.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Najkrajší pár psov – pre psa a suku rovnakého plemena jedného majiteľa.

Chovateľská skupina – najmenej tri jedince z jednej chovateľskej stanice, 
pochádzajúce najmenej z dvoch rôznych spojení.

Dieťa a pes – pre dieťa vo veku od 3 do 9 rokov

SÚŤAŽE

CAJC - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka 
ocenené známkou výborný 1 v triede mladých

CAC - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené 
známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov

Reserve CAC - môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triede strednej, 
otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC

Klubový víťaz mladých - môžu získať pes a suka ocenené titulom CAJC

Klubový víťaz - môže získať pes a suka ocenené titulom CAC

Víťaz plemena (BOB) - môže získať pes alebo suka, ktoré získali titul Klubový víťaz, 
Klubový víťaz mladých, Víťaz triedy veteránov

BOS - Najlepší z opačného pohlavia

BIS - do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul BOB

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

Číslo účtu:    54139112/0200   VUB
IBAN:     SK 50 0200 0000 0000 5413 9112
SWIFT:     SUBASKBXWCCS.KLUBOVAVYSTAVA.SK

ONLINE PRIHLÁŠKA

40 €
35 €
30 €
13 €
20 €

35 €
30 €
25 €
10 €
15 €

30 €
25 €
20 €
8 €

15 €

25 €
20 €
15 €
5 €

10 €

Za prvého psa
Za druhého a ďaľších
Trieda šteniat, dorast, veterán, čestná trieda
Funny trieda
Súťaže

11.03.201825.02.201811.03.201825.02.2018Dátum

Nečlen WCCSČlen WCCSUZÁVIERKA PRIHLÁŠOK A POPLATKY

Príjem psov:   09:00 - 09:45 

Posudzovanie:  10:00 - 14:00

Súťaže:     po ukončení posudzovania BOB

Členská schôdza: 15:00 - 16:00

PROGRAM

24.03.2018
Miesto konania: Hala Rose Speedlight Dog Camp PEZINOK
GPS: 48°16‘40“N, 17°16‘11“E

Rozhodca: Petr Řehánek, CZ

PROPOZÍCIE

Klubová výstava so zadávaním CAC/CAJC,
Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz


