Výstavné poplatky / Entry fees:

Entry fee / *Cena pre členov KCHKŠ

▫ za 1. psa / for first dog:
▫ za 2. a ďalšieho psa / for 2nd and every other dog:
▫ trieda šteniat, dorastu, veteránov, čestná
/ baby, puppy, veteran, honour class:
▫ súťaže / competitions:

40 € / *30 €
35 € / *25 €
25 € / *20 €
15 € / *10 €

Program:

Miesto konania / Place of the show

▫ príjem psov / dogs entry: 8:00 – 9:30
▫ otvorenie výstavy / show open: 9:45
▫ začiatok posudzovania / judging: 10:00

Mestský Park v Lučenci
City Park in Lučenec
GPS 48.327588,19.652385

Prihlášky a platby

Entry and payment:

Prihlášky a príslušné dokumenty môžete zasielať
» » » O N L I N E » » » www.dogshow.sk

Entries and respective documents can be send:
» » » O N L I N E » » » www.dogshow.sk

Po prihlásení obdržíte potvrdzujúci e-mail spolu s údajmi
o platbe. Nepotvrdené prihlášky budú automaticky
zmazané. Online prihlasovanie bude otvorené len do dňa
uzávierky - 31.03.2018. Prihlasovanie po uzávierke
nebude možné !

You will receive confirmation e-mail with instruction of
payment. Variable symbol is very important for
identification of payment. Always use variable symbol in
*Reason for payment/Payment purpose* as it helps us to
identify your payment. Uncorfirmed entries will be
cancelled. Online system will be open only till deadline –

31.03.2018.

Veterinárne predpisy:

Veterinary conditions:

Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo PETPASS
s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze
a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred
výstavou. Psy zo zahraničia musia mať pet passport!

Every dog must have a valid PET PASSPORT with valid
vaccinations against rabies, distemper, parvovirosis and
hepatitis at least 21 days and at most 1 year before the
date of the show.

Všeobecné ustanovenia:

Common regulations:

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného poriadku SKJ.
Prijaté prihlášky budú písomne (e-mailom) potvrdené. Psy
a suky musia byť zapísané v plemenných knihách FCI, psy
v majetku slovenských občanov v plemenných knihách
SR. Jedince prihlásené do triedy šteniat, dorastu a
veteránov sa nepovažujú za 1. prihláseného psa. Zľava za
2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a
adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom
uvedeným na prihláške 1. psa. 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 nezodpovedá za škody spôsobené
psom či psovi.

The dog show is organized according to the dog show rules of
the FCI and SKJ. Only dogs entered in FCI-accepted stud
books are allowed to take part in the show. Dogs entered into
baby, puppy and veteran classes cannot be considered as first
entered dog. Lower entry fees for the second and other dogs
can only be accepted if the name of the owner is exactly the
same as on the 1st entry form. Once the entry form is sent,
the exhibitor must pay the entry fee even if he doesn’t attend
the show. In case the show will be cancelled from the reasons
not caused by the organizer, the paid entry fees will be used
to cover the expenses. The organizer is not responsible for
any damage caused by the exhibitor´s dog or to the dog.

Tituly a čakateľstvá:

Titles and certificates:

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

CAJC – certificate for the Slovak Junior champion title may
be awarded to a male and female that is Excellent 1 in
junior class.
CAC – certificate for the Slovak beauty champion title may
be awarded to a male and female that is Excellent 1 in
intermediate, open, working and champion class.
R.CAC – may be awarded to a male and female that is
Excellent 2 in intermediate, open, working and champion
class, in case that the CAC was awarded.

KLUBOVÝ VÍŤAZ MLADÝCH - môže získať pes a suka
ocenené titulom CAJC na Klubovej výstave.
KLUBOVÝ VÍŤAZ - môže získať pes a suka ocenené
titulom CAC. Nastupujú všetky jedince s titulom CAC
získanom na Klubovej výstave.

CLUB SHOW YOUTH WINNER - may be awarded to a
male and female awarded with CAJC, gained at Club
show.
CLUB SHOW WINNER - may be awarded to a male and
female awarded with CAC from intermediate, open,
working and winner class. gained at Club show.

BOB - víťaz plemena môže získať pes alebo suka, ktoré
získali titul JBOB, Víťaz klubovej výstavy a Najkrajší
veterán.
BOS - Víťaz opačného pohlavia - udeľuje sa najlepšiemu
psovi alebo suke z opačného pohlavia ako BOB.
JUNIOR BOB - môže získať pes, alebo suka, ktoré získali
titul Víťaz klubovej výstavy mladých.
BIS JUNIOR - môže získať pes, alebo suka, ktoré získali
titul JBOB zo všetkých plemien.
BIS - do súťaže postupujú jedince, ktoré získali BOB.

BOB - for this title compete the males and females
awarded with JBOB, Club show winner and BIS Veteran.
BOS - Best of Opposite Sex – for the best of the dogs that
are the opposite sex to the BOB winner
JUNIOR BOB - may be awarded to a male and female
awarded with Club show youth winner.
BIS JUNIOR - for all males and females awarded with
JBOB from all breeds.
BIS - for all males and females awarded with BOB.

NAJKRAJŠIE ŠTEŇA VÝSTAVY – BIS BABY - môže
získať pes alebo suka ocenené známkou VN1 z triedy
šteniat všetkých plemien.
NAJKRAJŠÍ DORAST VÝSTAVY– BIS PUPPY - môže
získať pes alebo suka ocenené známkou VN1 z triedy
dorastu všetkých plemien.
NAJKRAJŠÍ VETERÁN VÝSTAVY– BIS VETERÁN môže získať pes a suka ocenené známkou V1 z triedy
veteránov všetkých plemien.
NAJKRAJŠÍ JEDINEC ČESTNEJ TRIEDY – BIS
ČESTNEJ TRIEDY - môže získať pes a suka ocenené
známkou V1 z triedy čestnej všetkých plemien.

BIS BABY - may be awarded to a male and female
awarded with Very promising 1 from baby class of all
breeds.
BIS PUPPY - may be awarded to a male and female
awarded with Very promising 1 from puppy class of all
breeds.
BIS VETERAN - may be awarded to a male and female
awarded with Excellent 1 from veteran class of all breeds.
BIS HONOUR CLASS - may be awarded to a male and
female awarded with Excellent 1 from honour class of all
breeds.

Súťaže:

Competitions:

Najkrajší pár - do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť
psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na tej
istej výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní
požiadaviek na pohlavný výraz.
Najkrajšia chovateľská skupina - do tejto súťaže môže
chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho
chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na
tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej
stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch
rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť
predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď...
Dieťa a pes - súťaž pre deti vo veku od 3 do 9 rokov.
Junior handling - súťaž pre deti vo veku od 10 do 17
rokov. V oboch súťažiach sa hodnotí sa prevádzanie psa,
preto kvalita psa nie je rozhodujúca. Pre účasť v tejto
súťaži nemusí byť pes prihlásený na výstavu.

Best Brace - a dog and a bitch of the same breed and
variety who attended show.
Best Breeder´s Group - at least 3 dogs from the same
kennel those have at least two fathers or two mothers
and attended show. They do not necessarily have to be
owned by the breeder, but they must be bred under his
kennel name.
Child and Dog – competition for children aged 3 to 9
years.
Junior Handling - competition for children aged 10 to 17
years. In both competitions it is the skill of the handler
which is being judged, not the dog. The dog doesn't need
to be registered on this show.

Doplnkové súťaže:

Bonus competitions:

Súťaže sú bez nároku na cenu. Majú prestížny charakter.
Za tieto súťaže sa neplatí žiaden poplatok. Rozhodca určí
víťaza, ktorý v danej kategórií najviac zodpovedá
štandardu.

This compepetions are free of rewards and free of
payment. They have prestige character. The judge will
choose the winner in the category, which most closely
matches the standard.

Najkrajšia trikolórna farba celej výstavy
Najkrajšia blue-merle farba celej výstavy
Do týchto súťaží nastupujú jedinci (všetkých plemien)
posúdení na tejto výstave v sfarbení blue-merle a trikolór.

The best of show tricolor
The best of show blue-merle
For all dogs from specified colours.

Najkrajší pohyb v plemene
Najkrajšia hlava v plemene
Do týchto súťaží nastupujú vybraní jedinci (pre každé
plemeno zvlášť) posúdení na tejto výstave, ktorých určí
rozhodca pri celkovom posúdení všetkých plemien.

The best movement in breed
The best head in breed
For dogs (separately for every breed) which are choosed
by judge after the judging of all breeds.

Protesty:

Protests:

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný.
Vystavovateľ môže podať protest iba z formálnych
dôvodov, ak neboli dodržané ustanovenia výst. poriadku,
a to písomne komisii pre protesty najneskôr do ukončenia
posudzovania vo výst. kruhoch. O proteste rozhodne
komisia. Po podaní protestu zloží vystavovateľ záruku
33 € , ktorá pri rozhodnutí v jeho neprospech prepadá

A protest can be lodged only for formal reasons, in writing
to the protest comission, while the show is still being held,
until the end of judging in the rings, while paying a deposit
of 33 €, which will be kept by the show office in case the
decision is against made the exhibitor. A protest to a
judge´s decision – assessment, placement, awarded titles,
etc. , will not be accepted.

