COCKERSPANIEL CLUB
SLOVAKIA

si Vás dovoľuje pozvať na

Klubovú výstavu – CAC/CAJC
ktorá sa uskutoční dňa 18. 5. 2019 (sobota)

v areáli golfového klubu Welten v Báči
Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých, CAJC, CAC, res. CAC,
Víťaz farebnej variety, BOB, BOS
uzávierka – 30. 4. 2019

Rozhodca: Pamela Halkett, UK (chs Wiljana)

Prihlasovanie LEN ONLINE!

Informácie: p. Vallová 0911514480, cockerspanielclub@zoznam.sk

www.cockerspanielclub.sk
Program výstavy:
45

45

– 9 - príjem psov
00
od 10 - posudzovanie
po skončení posudzovania – záverečné súťaže
Od 8

Triedy:
mladší dorast
dorast
mladých
stredná
otvorená
pracovná
šampiónov
veteránov
čestná

– 3 – 6 mesiacov
– 6 – 9 mesiacov
– 9 – 18 mesiacov
– 15 – 24 mesiacov
– od 15 mesiacov
– od 15 mesiacov – priložiť medzinárodný pracovný certifikát
– od 15 mesiacov s titulom šampión niektorej krajiny FCI,
interšampión
– od 8 rokov
– pre psov s titulom ICH., CH., Národný víťaz, Klubový víťaz

Súťaže:
Dieťa a pes – pre deti od 3 do 9 rokov
Junior Handling – mladý vystavovateľ pre deti od 9 do 17 rokov
Najkrajší mladší dorast pes a sučka - do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy
a zvlášť sučky posúdené v triede „mladší dorast“ s ocenením veľmi nádejný 1
Najkrajší dorast pes a sučka - do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy a zvlášť
sučky posúdené v triede „dorast“ s ocenením veľmi nádejný 1

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku,
ktoré boli posúdené na výstave
Chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej
troch jedincov svojej chovateľskej stanice najmenej po dvoch rôznych otcoch
alebo matkách, pričom nemusia byť v jeho majetku
Víťaz farebnej variety – udeľuje sa psovi a suke zvlášť v každej farebnej
variete, do súťaže nastupujú jedince ocenené CAC
Najkrajší poľovný pes a sučka – do tejto súťaže nastupujú psy a zvlášť sučky
posúdené v pracovnej triede s ocenením CAC
Klubový víťaz – udeľuje sa psovi a suke zvlášť, do súťaže nastupujú víťazi
farebnej variety
Klubový víťaz mladých – udeľuje sa psovi a suke zvlášť, do súťaže nastupujú
jedince ocenené CAJC
Najkrajší veterán – do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy a zvlášť sučky
posúdené v triede veteránov s ocenením výborný 1
Najkrajší pes z tried čestných – do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy a zvlášť
sučky s ocenením V1 v triede čestnej
BOB (Víťaz plemena) – do súťaže nastupujú kluboví víťazi, kluboví víťazi
mladých a najkrajší veteráni
BOS (Víťaz opačného pohlavia) – do súťaže nastupujú jedinci opačného
pohlavia ako víťaz plemena – kluboví víťaz, klubový víťaz mladých a najkrajší
veterán
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. Jedince, prihlásené do triedy „mladší dorast“ a „dorast“ musia
mať pri prihlasovaní už platný preukaz o pôvode vystavený príslušnou plemennou
knihou, a to aj importované jedince. Kópiu originálu preukazu o pôvode, (nie výpis z
plemennej knihy klubu či matriky) každého jedinca musí majiteľ psa nahrať do online
systému. Bez toho nemôže byť žiaden jedinec prijatý na výstavu. V prípade
nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky
zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude
automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky
potrebné doklady – kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov a doklad o titule
pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy
otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Prihlásiť psa
na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň
výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na
výstavu. V prípade nekonania výstavy z objektívnych dôvodov bude časť výstavných
poplatkov použitá na úhradu nákladov spojených s prípravou výstavy a zvyšok bude
vrátený vystavovateľom.. 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 výstavisku 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. Rozhodca posudzuje podľa platného štandardu
vydaného Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI).
Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro.
Zmena rozhodcu vyhradená.

Veterinárne predpisy:
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti
besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde, najmenej 21 dní a maximálne 1 rok
pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT!
Poplatky:

uzávierka: 30. 4. 2019
Poplatky:
za 1. psa
za 2. a každého ďalšieho psa
Tr. šteniat, dorastu,
veteránov, čestná
súťaže

28 €
23 €
10 €
10 €

Vystavovateľ si môže uplatniť jedenkrát nárok na vrátenie výstavného poplatku za
jedinca predvádzaného v triede mladšieho dorastu alebo dorastu, ktorý mu bude
vrátený po predvedení psa na výstave. Predvádzaný jedinec musí pochádzať zo
slovenského chovu.

Zahraniční vystavovatelia môžu platiť aj na mieste, po dohode s
organizátorom!
Inzercia pre chovateľov v katalógu:
1/2 strany
10 €
1 celá strana 15 €
Bankové spojenie:
Cockerspaniel Club pri SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Tatra Banka a.s., Bratislava, č. ú. 262 50 29 945/ 1100,
IBAN code: SK 96 1100 0000 0026 2502 9945
SWIFT code: TATRSKBX
Pozor! Platby od zahraničných vystavovateľov prijímame len prevodom na
účet, vkladom na účet, príp. v hotovosti na mieste. Poukážky EUROGIRO
neprijímame! Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. K prihláške
priložte potvrdenie o zaplatení.

