SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVAZ
SLOVENSKÝ RETRIEVER KLUB
usporiada
KLUBOVÚ VÝSTAVU RETRIEVEROV
CLUB SHOW OF RETRIEVERS
CAJC, CAC, res.CAC, BOJ, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz, BOB
Najkrajší pracovný retriever, Najkrajší mladý retriever, Najkrajší retriever výstavy
Kúpalisko KAMENNÝ MLYN, 29. APRÍL 2017, SOBOTA / SATURDAY
www.kamennymlyn.sk, pri Plaveckom Štvrtku
SPONZOR VÝSTAVY

UZÁVIERKA / CLOSING DATE 10.3.2017, 24.3.2017, 7.4.2017
PROGRAM / PROGRAMM
príjem psov / Entry of dogs
otvorenie výstavy / exhibition opening
posudzovanie / Judging in rings
súťaže / Final competitions

08.30
10.00
10.15
15.00

ROZHODCOVIA / JUDGES

Mr.Martin O´Donoghue a Mrs.Mary O´Donoghue /kennel Philipstown/ IE
ZMENA ROZHODCOV VYHRADENÁ / CHANGE OF JUDGES RESERVED

INFORMÁCIE O VÝSTAVE / INFORMATIONS ABOUT SHOW
www.slovak-retriever.org, www.klubovavystava.webnode.sk
KONTAKTY / CONTACTS
Ing. Ivana Tormová - Slovak, English, +421904688652, ivana.tormova@gmail.com
Marušinová Margita - Slovak, +421903424205, m.skarabeus@gmail.com
MVDr. Dušan Valenta - Hungary, German, +421905195385, labrador@labrador.sk

VÝSTAVNÉ
POPLATKY /
ENTRY FEES
za prvého psa / first
dog
za druhého /
second and others
tr.šteniat, dorastu,
čestná, a veteránov
(neberie sa do
úvahy ako prvý
prihlásený pes v
prípade zľavy na
druhého psa / baby,
puppy, honour and
veteran cannot be
considered as 1st
dog)
súťaže /
competitions
Inzercia: (strana A5
čiernobiela)
Advertising: (1page
A5 black&white)

ČLEN SRK

NEČLEN SRK / NON MEMBER
Po
1.
2.
2.uzávierke
uzávierka
uzávierka
do
10.03.2017
24.03.2017
07.04.2017

1. uzávierka
10.03.2017

2. uzávierka
24.03.2017

Po
2.uzávierke
do
07.04.2017

27 EUR

32 EUR

42 EUR

35 EUR

40 EUR

50 EUR

22 EUR

27 EUR

37 EUR

30 EUR

35 EUR

45 EUR

12 EUR

16 EUR

20 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

12 EUR

16 EUR

20 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

20 EUR

25 EUR

30 EUR

Platba poplatkov na výstave je možná iba vo výnimočných prípadoch, po predchádzajúcej dohode
s ekonómkou výstavy, navýšená o 5 € / pes celkom a to k sume poslednej uzávierky 07.04.2017!!!
Payment on the show is possible only in exceptional cases, with the agreement of economist
(last closing date + 5 euro/ dog)!!!
BANKOVÉ SPOJENIE / PAYMENT FROM ABROAD
SLSP,a.s.,Topolčianska 6, SK-851 05 Bratislava
č. ú. 11489577/0900
K-symbol 0308
V-symbol 29042017
SWIFT CODE: GIBASKBX
IBAN/ BIC CODE: SK1509000000000011489577

Prihlášky zasielajte na adresu / Entry Forms Shall Be Sent to:
Alexandra Gašparová
Bellova 26
831 01 Bratislava, Slovakia,
alebo e-mailom / or by e-mail: clubshow2017@gmail.com

ONLINE PRIHLÁSENIE - ONLINE ENTRY www.klubovavystava.webnode.sk
Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška prijatá!
Without proof of payment the etry form will not be accepted!
K prihláške priložte: fotokópiu o zaplatení výstavných poplatkov, fotokópiu preukazu
o pôvode psa, pre zaradenie do triedy pracovnej, šampiónov a čestnej príslušné certifikáty.
Each entry form must have a copy of receipt of payment and copy of the pedigree attached. For
entering to working class, champion class and honour class please enclose a copy of the
certificate.
Vaše prijatie na výstavu bude potvrdené návratkou týždeň pred výstavou, ktorú obdržíte mailom!
Confirmation receipt of your entry will be sent to you on mailbox one week prior to the show starting date!
PRE ZARADENIE DO TRIEDY JE ROZHODUJÚCI VEK PSA V DEŇ VÝSTAVY.
FOR ENTERING A CERTAIN CLASS, THE AGE OF THE DOG AT THE DAY OF THE SCHOW IS DECISIVE.

TRIEDY / CLASSES
Šteniat / Baby – 3-6 mesiacov / 3-6 months
Dorast / Puppy – 6-9 mesiacov / 6-9 months
Mladých / Junior – 9-18 mesiacov / 9-18 months
Stredná / Intermediate – 15-24 mesiacov / 15-24 months
Otvorená / Open – od 15mesiacov / 15 months and older
Pracovná / Working – od 15 mesiacov / 15 months and older
k prihláške priložiť medzinárodný pracovný certifikát / a copy of international working certificate must be attached
Šampiónov / Champion – od 15 mesiacov / 15 months and older
K prihláške priložiť potvrdenie o šampionáte / a copy of championship certificate must be attached
Čestná / Honours – s titulom Klubový víťaz, Víťaz SR, CH, ICH / with titles Club Winner, National Winner, CH, ICH/
Veteránov / Veteran – od 7 rokov / 7 years and older

TITULY / TITLES
CAJC - čakateľstvo na Slovenského šampióna mladých -- môže ho získať pes a suka ocenená v triede mladých
známkou " výborný 1 ", jedinec ohodnotený známkou V1, CAJC získava titul Klubový víťaz mladých
CAC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy -- môžu ho získať psy a suky ocenené v triede strednej,
otvorenej, pracovnej a šampiónov „ známkou " výborný 1 "
Reserve CAC SR -- môžu získať psy a suky ocenené v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov známkou
„výborný 2 " ak bol v danej triede udelený CAC.
Klubový víťaz – club winner / Best dog – best bitch - nastupujú jedince , ktoré na výstave získali titul CAC, pes a
suka v každom plemene
BOJ - Best of juniors - do súťaže nastupujú pes a suka ocenení titulom CAJC. Klubový víťaz mladých v každom
plemene
BOB Najkrajší jedinec z plemena - nastupujú BOJ, kluboví víťazi sučka a pes, BOB veterán
Najkrajší retriever klubovej výstavy BIS I. a BIS II./ Best retriever of club show BIS I. and BIS II.
do súťaže nastupujú BOB z každého plemena. Zadávajú sa aj druhé miesta.
Najkrajší mladý retriever klubovej výstavy I. a II. / Best retriever of club show junior I. and II.
do súťaže nastupujú všetci držitelia titulu BOJ, zadáva sa aj druhé miesto.
Najlepšie šteniatko plemena BOB-baby / Best baby of breed BOB - nastúpia pes a suka z triedy šteniat
Najkrajšie šteniatko plemena BIS-baby / Best baby BIS - nastúpia všetky BOB baby
Najlepší dorast plemena BOB-puppy / Best puppy of breed BOB - nastúpia najlepší pes a suka z triedy dorastu
Najkrajší dorast plemena BIS-puppy / Best puppy BIS - do súťaže nastupujú BOB puppy
Najkrajší retriever triedy čestnej / Best retriever of honour class – do súťaže nastupujú jedince ocenené v triede
čestnej známkou „výborný 1“
Najlepší veterán plemena BOB-veterán / Best veteran of breed BOB – do súťaže nastupujú jedince ocenené
v triede veteránov známkou „ výborný 1 „
Najkrajší veterán plemena BIS-veterán / Best veteran BIS - nastupujú BOB veterán z každého plemena
Najkrajší pracovný retriever / Best working - nastupujú víťazi triedy pracovnej s titulom CAC
Tituly nie sú nárokovateľné, zadávajú sa iba jedincovi s výnimočnými kvalitami, spĺňajúcemu štandard
plemena!

SÚŤAŽE / COMPETITIONS
Dieťa a pes / Child and Dog - do súťaže je možné prihlásiť dieťa od 3 do 12 rokov. Súťažiť môže aj pes, ktorý sa
neposudzuje na výstave. Prihlásiť dieťa je možné iba do konca poslednej závierky, v žiadnom prípade nie v deň
konania výstavy!!!
Najkrajší pár / Best couple – možnosť prihlásenia v deň výstavy do 12.00 hod. Do súťaže môže vystavovateľ
prihlásiť svojho psa a suku, rovnakého plemena a sfarbenia, ktoré boli posúdené na výstave.
Najkrajšia chovateľská skupina / Best Breeder´sGroup - možnosť prihlásenia v deň výstavy do 12.00 hod. Do
súťaže môže vystavovateľ prihlásiť najmenej tri jedince rovnakého plemena, ktorých je chovateľom, nemusia však byť
v jeho majetku, ak pochádzajú aspoň od dvoch rozličných chovných sučiek alebo plemenníkov. Všetci súťažiaci musia
byť predvedení na výstave.
Najkrajší plemenník / Sire and progeny – možnosť prihlásenia v deň výstavy do 12.00 hod. Do tejto súťaže
nastupuje plemenník s najmenej 3 potomkami a hodnotí sa typ a kvalita jedincov. Plemenník nemusí byť posúdený v
deň výstavy.

VETERINÁRNE PREDPISY / VETERINARY GUIDELINES
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze, hepatitíde
a psincovému kašľu. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT! Každý majiteľ je povinný zabezpečiť svojho psa
tak, aby nedošlo k napádaniu zvierat alebo osôb./ Dogs from the EU countries must have the valid Pet Passport with
a valid vaccination against rabies!

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Importované psy musia byť zapísané v plemenných knihách krajiny, majiteľovho trvalého bydliska. Podpísaním
prihlášky sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam výstavného poriadku SKJ. Za správnosť a pravdivosť
údajov v prihláške ručí vystavovateľ svojim podpisom. Usporiadateľ a výstavný výbor nepreberajú záruky za prípadné
ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu výstavy. V prípade, že by sa výstava
nekonala z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Vystavovateľ
svojím podpisom súhlasí s uvádzaním jeho mena a adresy v katalógu, popr. vo výsledkovej listine na oficiálnej
webovej stránke klubu.

PROTEST
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu (zadanie titulu, ocenenie) je neprípustný. Avšak protest z formálnych dôvodov –
porušenie výstavného poriadku prípustný je. Protest musí byť podaný písomne hlavnému organizátorovi výstavy,
spolu so zálohou 50 euro. Protest môže byť podaný iba v priebehu výstavy. Po skončení posudzovania záverečných
súťaží nie je možné podať protest. Pokiaľ protest nebude uznaný, záloha prepadá usporiadateľovi výstavy – SRK.

POTREBNÉ DOKLADY PRE VYSTAVOVATEĽA
Originál preukazu pôvodu psa, platný očkovací preukaz / PET Passport, vstupný list (návratka)

