Propozície
XXI. Špeciálna výstava SKCHR so zadávaním CAC
TERMÍN: 4.11.2016
MIESTO: Bratislava, výstavisko Incheba
POSUDZOVATEĽ: John Sigve Berg (Švédsko)
PROGRAM:

10.30 – 11.30 Prezentácia, veterinárna kontrola
11.45
Otvorenie výstavy a začiatok posudzovania
po ukončení posudzovania – Súťaže

PRIHLASOVANIE:
On-line prihlasovanie jednoducho a rýchlo.
Všetky informácie nájdete na www.skchr.sk.
Po prihlásení on-line dostanete mail s potrebnými informáciami k platbe. Po 2. uzávierke obdržíte návratku.

Prihlasovanie formou papierovej prihlášky je možné do termínu 1. uzávierky.
VÝSTAVNÉ TRIEDY: (pre zaradenie psa do triedy je rozhodujúci vek psa v deň konania výstavy)
trieda PET
od 3 mesiacov (pre neštandardných jedincov s preukazom o pôvode)
trieda mladšieho dorastu
od 3 do 6 mesiacov
trieda dorastu
od 6 do 9 mesiacov
trieda mladých
od 9 do 18 mesiacov
trieda stredná
od 15 do 24 mesiacov
trieda otvorená
od 15 mesiacov, je prístupná pre všetkých psov bez ohľadu na vykonané skúšky
a získané ocenenia
trieda pracovná
od 15 mesiacov, je prístupná pre psov s malým pracovným certifikátom vydaným SPZ
trieda šampiónov
od 15 mesiacov, je prístupná psom, ktorí získali titul C.I.B alebo šampióna niektorej
z členských krajín FCI
trieda veteránov
od 8 rokov
trieda čestná
- mimo konkurenciu, v tejto triede je možné predstaviť psy bez nároku na kvalifikáciu
so zadávaním známky a poradia. Prístupná pre psov s uznaným medzinárodným
alebo národným titulom šampióna, titulom národného víťaza, klubového víťaza, víťaza
špeciálnej výstavy alebo šampióna SKCHR. Uvedené tituly musia byť získané v
konkurencii dospelých. V tejto triede sa vystavujú psy bez nároku na CAC, víťaz ŠV,
BOV, BOB.
ZADÁVANÉ TITULY A ČAKATEĽSTVÁ
CAC/res. CAC - čakateľstvá šampionátu Slovenska
CAJC - čakateľstvo šampionátu mladých Slovenska
Klub. CAC/Klub. res. CAC – čakateľstvá na Šampióna SKCHR len pre jedince, ktorých majiteľ je členom SKCHR
Víťaz mladých špeciálnej výstavy - titul môže byť zadaný najlepšiemu mladému psovi a suke z triedy mladých
z konkurencie výborných 1 CAJC
Víťaz špeciálnej výstavy - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi a suke z triedy strednej, otvorenej, pracovnej
a šampiónov z konkurencie výborných 1 CAC
BOV - Najkrajší veterán - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke z triedy veteránov z konkurencie
výborných 1.
BOB - Víťaz plemena - do súťaže nastupujú všetci jedinci, ktorí získali titul Víťaz špeciálnej výstavy, Víťaz mladých
špeciálnej výstavy, BOV
BOS - Najkrajší z opačného pohlavia - do súťaže nastupujú víťazní jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena.
Best baby - Najkrajší mladší dorast – titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke z triedy mladší dorast
z konkurencie veľmi nádejných 1
Best puppy - Najkrajší dorast - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke z triedy dorast z konkurencie
veľmi nádejných 1
Best PET - Najkrajší pet jedinec - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke z triedy PET

SÚŤAŽE
Do súťaží môžu byť prihlásení iba psy, ktorí boli posúdení na špeciálnej výstave
Mladý vystavovateľ – hodnotí sa súhra dieťaťa so psom, prístup a predvádzanie. Kvalita psa nie je rozhodujúca.
Prihlásiť sa môžu deti do 17 rokov.
Najkrajšia mladá hlava pes/suka – do súťaže nastupujú zvlášť psy a suky do 15 mesiacov veku psa. Hodnotí sa
hlava psa v sede.
Najkrajšia hlava pes/suka – do súťaže nastupujú zvlášť psy a suky od 15 mesiacov. Hodnotí sa hlava psa v sede.
Najkrajší ridge – do súťaže nastupujú spolu psy a suky. Hodnotí sa ridge psa v sede.
Najkrajší pohyb – do súťaže nastupujú spolu psy a suky. Hodnotí sa kvalita, elegancia a dynamika pohybu
s dôrazom na správnu mechaniku.
Najkrajší pár psov – do súťaže nastupuje pes a suka, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa,
nie spolumajiteľa. Majiteľ musí byť uvedený v preukaze o pôvode.
Najlepšia chovateľská skupina - do súťaže môže chovateľ prihlásiť min. 3 a max. 5 jedincov pochádzajúcich z
vlastného chovu, ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek). Psy nemusia byť v
majetku chovateľa.
Najlepší plemenník - do súťaže nastupuje plemenník s najmenej 5 potomkami, ktorí boli na výstave posúdení.
Hodnotí sa typ a kvalita odchovu. Plemenník nemusí byť na výstave posúdený v konkurencii.
Tituly nie sú nárokovateľné.
Rozhodca musí vylúčiť a neposúdiť psa, ktorý je agresívny.
VETERINÁRNE PREDPISY
Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo pas s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a
hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a SKCHR. Importované psy musia byť zapísané v
plemenných knihách krajiny trvalého bydliska majiteľa Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške ručí vystavovateľ.
Nahratím údajov pri registrácii do online systému (alebo podpísaním prihlášky) dáva registrovaná osoba SKCHR
súhlas so spracovaním osobných údajov – mena, priezviska, adresy, tel. čísla a e-mailu, v zmysle §11 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Nahratím prihlášky do online systému (alebo podpísaním prihlášky) sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy
výstavného poriadku FCI, SKJ, SKCHR a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho
mena, priezviska a adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke usporiadateľa. Ďalej so zverejnením fotografií z
výstavy na webovej stránke usporiadateľa a v časopisoch, ktoré publikujú správy z výstav.
Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky .
Usporiadateľ a výstavný výbor nepreberajú záruky za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručia 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.
V prípade otázok môžete kontaktovať usporiadateľa na mail vystavy@skchr.sk.
PLATBY A UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK
1. uzávierka 4.10.2016

člen

Prvý pes
Každý ďalší pes
Triedy baby, dorast, veterán, čestná
Trieda pet
Súťaže (za 1 súťaž)

30,- €
25,- €
15,- €
15,- €
5,- €

2. uzávierka 18.10.2016

člen

Prvý pes
Každý ďalší pes
Triedy baby, dorast, veterán, čestná
Trieda pet
Súťaže (za 1 súťaž)

35,- €
30,- €
20,- €
20,- €
5,- €

nečle
n
35,- €
30,- €
17,- €
15,- €
8,- €
nečle
n
40,- €
35,- €
22,- €
20,- €
10,- €

Bankové spojenie:
FIO banka, a.s.
číslo účtu: 2900902391/8330
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0090 2391
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
pre platby z ČR:
Bankové spojenie: FIO banka, a.s.
číslo účtu: 2900902391/2010
IBAN: CZ90 2010 0000 0029 0090 2391
SWIFT/BIC: FIOBCZPP

Do súťaží je možné prihlásiť sa a zaplatiť aj priamo na výstave do 13.30 hod. pokladníkovi výstavy. Výška poplatku je
ako v termíne 2. uzávierky.
Pri väčšom počte prihlásených psov jedného majiteľa sa jedince do tried PET, mladšieho dorastu, dorastu, veteránov
a čestnej nepovažujú za prvého prihláseného psa. Zľava za druhého a ďalšieho psa môže byť uplatnená len vtedy, ak
je meno majiteľa v plnom znení zhodné s prihláškou prvého psa. Termín uzávierky je súčasne aj termínom úhrady

výstavného poplatku k príslušnej uzávierke. Stornovať prihlášku je možné len do termínu 2. uzávierky a to aj
v prípade, ak je uzávierka predĺžená. Zmena triedy je možná len do termínu 2. uzávierky za poplatok 5,- €.
INZERCIA
Podklady na inzerciu A5 v katalógu zasielajte elektronicky spracované do 2. uzávierky na mailovú adresu
vystavy@skchr.sk p. Handzušovej. Informácie o výške poplatkov za inzerciu nájdete na www.skchr.sk.
PROTESTY
Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa nie je prípustný. Protest je možné podať iba z formálnych dôvodov a to
písomne počas konania výstavy po zložení istiny 30 € u riaditeľa výstavy.

