ŠPECIÁLNA VÝSTAVA BÍGLOV
s udeľovaním titulu CAC/CAJC
05.12.2019, Nitra

PROPOZÍCIE VÝSTAVY
ROZHODCA

Miroslav Václavík, CZ

MIESTO KONANIA

Jazdecké centrum SPU Nitra, Akademická 12, Nitra
Súradnice GPS: 48.304929822, 18.101735115
(48° 18' 17.7473574" N, 18° 6' 6.2464142" E)

UZÁVIERKA

1. uzávierka 05.11.2019
2. uzávierka 19.11.2019

PROGRAM

15:30
16:00

TRIEDY

Rozdelenie tried je podľa platného výstavného poriadku SKJ

Mladší dorast

od kompletného očkovania do 6 mesiacov

Dorast

6 - 9 mesiacov

Mladých

9 - 18 mesiacov

Stredná

15 - 24 mesiacov

Otvorená

od 15 mesiacov

Pracovná

od 15 mesiacov (Priložiť kópiu pracovného certifikátu)

Šampiónov

od 15 mesiacov (Priložiť kópiu šampionátu)

Veteránov

od 8 rokov

Čestná

od 15 mesiacov, je prístupná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť
kópiu dokladu)

Príjem psov
Posudzovanie

SÚŤAŽE
Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ)
prihlásiť svojho psa a svoju suku, ktoré boli posúdené na tejto výstave.
Chovateľská skupina – do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch
jedincov, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však
pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek
alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny.
Mladý vystavovateľ (junior handling) – do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť mladého
vystavovateľa a svojho psa, bez zreteľa na to, či bol prihlásený na výstavu. Súťaží sa v dvoch
vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov veku mladého vystavovateľa.
Dieťa a pes – veková kategória vystavovateľa od 3 do 8 rokov
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TITULY A ČAKATEĽSTVÁ
CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenení
známkou Výborný 1 v triede mladých
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky ocenení známkou
výborný 1 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
Reserve CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej,
otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC
Víťaz Špeciálnej výstavy mladší dorast – do súťaže postupujú pes a suka, ktorí získali ocenenie
veľmi nádejný 1
Víťaz Špeciálnej výstavy dorast – do súťaže postupujú pes a suka, ktorí získali ocenenie Veľmi
nádejný 1
Víťaz Špeciálnej výstavy mladých – do súťaže postupujú pes a suka, ktorí získali ocenenie CAJC
Víťaz Špeciálnej výstavy – do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali ocenenie CAC v triede
strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. Najlepšiemu psovi a najlepšej suke bude udelený
tento titul.
Víťaz Špeciálnej výstavy veteránov – do súťaže postupuje pes a suka, ktorí získali v triede
veteránov ocenenie Výborný 1
BOB – do súťaže postupujú Víťazi Špeciálnej výstavy, Víťaz Špeciálnej výstavy mladých a Víťaz
Špeciálnej výstavy veteránov
BOS – titul získa najlepší jedinec opačného pohlavia

O titul Víťaz špeciálnej výstavy nemôžu súťažiť psy, ktorých majitelia nie sú členmi KCHB.
Zápis do PP bude po skončení posudzovania.

VETERINÁRNE PODMIENKY
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.

PROTESTY
Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii,
počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 50€, ktorý
pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu –
oceneniu, poradiu, udeleným titulom a pod. je neprípustný.
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných
organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách
uznaných FCI.
Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo
bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá
za všetky škody spôsobené psom. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov
a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double
handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch
(tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto
zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.
Predaj šteniec na výstave je prísne zakázaný!
Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané
vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám,
ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté
zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a
nasledujúcich výstav psov. Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných
Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa,
ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého
majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.
Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú
organizátorom výstavy.
Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporadujúcemu klubu
(uvedenému v záhlaví propozícií), na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko,
adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v „prihláške na špeciálnu výstavu KCHBS“
a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko) a fotodokumentácie
z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke a v katalógu výstavy.
Pre každého psa je nutné vyplniť samostatnú prihlášku. ku každej prihláške musí byť
priložená kopia preukazu pôvodu (obe strany) psa a doklad o zaplatení výstavného poplatku,
certifikát o pracovnej skúške (trieda pracovná) alebo kopia šampionátu (trieda šampiónov)!
Bez kópie pracovného certifikátu alebo šampionátu bude pes automaticky preradený do triedy
otvorenej.
Potvrdenie o prijatí psa na výstavu bude 5 dní pred výstavou potvrdené zaslaním vstupného
listu na váš email.
Za nesprávne vyplnenú prihlášku neberie usporiadateľ zodpovednosť!
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ON-LINE PRIHLÁŠKY:
www.onlinedogshows.sk

V prípade otázok kontaktujte:
Cachovan Martin
Kanianska cesta 500/15
Lazany 972 11
e-mail: m.cachovan@centrum.sk
tel.: +421 902 370 138

VÝSTAVNÉ POPLATKY
Podmienkou prijatia prihlášky v sume zaplatenia pre členov je zaplatený členský
príspevok na tento rok a členstvo v klube.
Jedince prihlásené do triedy mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej sa nepovažujú
za 1. prihláseného psa.

za 1. psa ( s katalógom)
za každého ďalšieho psa
( bez katalógu)
trieda mladší dorast, dorast
a veteránov
trieda čestná a súťaže

1. uzávierka
pre členov klubu
25 euro

2. uzávierka
pre členov klubu
30 euro

pre ostatných

20 euro

25 euro

35 euro

15 euro

15 euro

20 euro

10 euro

10 euro

15 euro

BANKOVÉ SPOJENIE:
NÁZOV ÚČTU:
KLUB CHOVATEĽOV BÍGLOV SLOVENSKA
ČÍSLO ÚČTU:
0170342193/0900
IBAN:
SK59 0900 0000 0001 7034 2193
SWIFT CODE/BIC: GIBASKBX
Adresa banky:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37Bratislava
Variabilný symbol: 06
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40 euro

