PROPOZÍCIE
SHOW REGULATIONS
pre jubilejné výstavy
organizované pri príležitosti 25. výročia založenia
Slovenského klubu chovateľov ridgebackov (SKCHR)
19.10.2019 XXV. Výročná Špeciálna výstava SKCHR
XXV. Annual Specialty Show SKCHR
so zadávaním CAC/CAJC, klub. CAC, Víťaz mladých ŠV, Víťaz ŠV
20.10.2019 XXV. Jubilejná Klubová výstava
XXV. Jubilee Club Show SKCHR
so zadávaním CAC/CAJC, klub. CAC, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz

MIESTO
VENUE
Dunajský Klátov, ranč Czajlik
http://www.czajlikranch.sk/
POSUDZOVATELIA
JUDGES
19.10.2019 sobota Saturday
Dawn Redman (AUS), ChS SHELRIDGE – psy + BOB males + BOB
Susan Cameron - Codognotto (AUS), ChS OZRHODE – suky females
20.10.2019 nedeľa Sunday
Dawn Redman (AUS), ChS SHELRIDGE – suky females
Susan Cameron - Codognotto (AUS), ChS OZRHODE – psy + BOB males + BOB
PROGRAM
SHOW SCHEDULE
8,00 – 9,00
9,15
9,30

Prezentácia, veterinárna kontrola
Admission of dogs, veterinary control
Otvorenie výstavy
Opening of the show
Začiatok posudzovania
Start of judging

SOBOTA 19.10.2019 - po ukončení posudzovania sa budú konať súťaže
SATURDAY 19th October 2019 – Competitions after judging
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PRIHLASOVANIE
ENTRY REGISTRATION
Na obe výstavy je možné iba on-line prihlásenie
prostredníctvom www.onlinedogshows.sk
Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii
online prihlášky, keď dostanete mail s potrebnými
informáciami k platbe. Nezabudnite uviesť variabilný
symbol. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná
kópia preukazu o pôvode psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) budú akceptované iba v triede
mladšieho dorastu. Úhradu výstavného poplatku je nutné realizovať do 24 hodín od prihlásenia psa.
Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 3 dňoch vymazané. Pri platbách zo zahraničia uveďte
variabilný symbol do správy pre príjemcu. Po 2. uzávierke vám bude zaslaná návratka.
Only online registration is possible by www.onlinedogshows.sk.
Please pay the entry fees after your online registration, when you will receive a mail with the necessary
information for payment. Be sure to include the variable symbol! Every entry form must include a clearly
readable copy of dog's pedigree. Any other documents ((puppy card, registers, etc.) will be accepted only for
Minor Puppy class! It is compulsory to pay the entry fee = bank transfer on the day, but no later than 24 hours
after submitting the entry. Unpaid entries are automatically cancelled after 3 days without prior notice. For
payments from abroad please mention variable symbol in the message – information to the recipient. After
second deadline, you will receive an entry confirmation.
VÝSTAVNÉ TRIEDY
CLASSES
na zaradenie psa do triedy je rozhodujúci vek psa v deň konania výstavy
trieda PET
od 3 mesiacov, je prístupná 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 všetky psy bez ohľadu na vykonané skúšky
a získané ocenenia
trieda pracovná
od 15 mesiacov, je prístupná pre psy s malým pracovným certifikátom SPZ
trieda šampiónov
od 15 mesiacov, je prístupná pre psy s titulom 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 je pre psy 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.
for inclusion of the dog to the class, the decisive age of the dog is the age on the day of the show
PET class
from 3 months (for all pet dogs with pedigree)
Minor puppy class
from 3 to 6 months
Puppy class
from 6 to 9 months
Junior class
from 9 to 18 months
Intermediate class
from 15 to 24 months
Open class
from 15 months, it is accessible to all dogs regardless to passed working
exams or achieved championships
Working class
from15 months, it is accessible to all dogs with a working certif. issued by SPZ
Champion class
from 15 months, it is accessible to all dogs which obtained title C.I.B or
champion title from any member country of FCI
Veteran class
from 8th year
Honorary class
out of competition, in this class you can show dogs without qualification with
awarding marks and ranking. Accessible to all dogs with recognized national or
international champion title, the title of national winner, club winner, specialty
winner or champion SKCHR. Listed titles shall be obtained in adult competition.
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ZADÁVANÉ TITULY A ČAKATEĽSTVÁ
TITLES AND CERTIFICATES
Tituly nie sú nárokovateľné. Rozhodca musí vylúčiť a neposúdiť psa, ktorý je agresívny.
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
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
BOB - Víťaz plemena - do súťaže nastupujú všetci jedinci, ktorí získali titul Víťaz mladých špeciálnej výstavy,
Víťaz špeciálnej výstavy a víťazi triedy veteránov ocenení známkou výborný
BOS - Najkrajší z opačného pohlavia - do súťaže nastupujú víťazní jedinci opačného pohlavia ako je víťaz
plemena.
BOV - Najkrajší veterán - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke z triedy veteránov
z konkurencie výborných 1.
BOJ - Najkrajší mladý jedinec - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke z triedy juniorov
z konkurencie výborných 1 CAJC.
There is no pretension for any of the titles – the judges have the right not to award any of the titles.
A judge is obliged to disqualify aggressive dogs.
CAC / res. CAC - the qualifying certificate for the Slovak Champion title
CAJC
- the qualifying certificate for the Slovak Junior Champion title
Club. CAC / res. Club. CAC - the qualifying certificates for the SKCHR Champion title, only for dogs
owned by SKCHR club members
BEST BABY - title can be awarded to the best male or female in the minor puppy class in competition
very promising 1
BEST PUPPY - title can be awarded to the best male or female in the puppy class in competition
very promising 1
BOB – Best of breed - the Specialty show Young Winner, the Specialty show Winner and winners of the
veteran class in competition excellent 1 will compete for BOB
BOS – Best opposite sex - the winners of opposite sex of BOB will compete for BOS
BOV – Best veteran - title can be awarded to the best male or female in the veteran class in competition
excellent 1
BOJ – Best junior - title can be awarded to the best male or female in the junior class in competition
excellent 1 CAJC
TITULY ZADÁVANÉ NA VÝROČNEJ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVE
TITLES AWARDED ON ANNUAL SPECIALTY SHOW
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
Specialty show Young Winner male / female - title can be awarded to the best junior male and female in
the junior class in competition excellent 1 CAJC
Specialty show Winner male / female - title can be awarded to the best male and female in the
intermediate, open, working and champion class in competition excellent 1 CAC
TITULY ZADÁVANÉ NA JUBILEJNEJ KLUBOVEJ VÝSTAVE
TITLES AWARDED ON JUBILEE CLUB SHOW
Klubový víťaz mladých - titul môže byť zadaný najlepšiemu mladému psovi a suke z triedy mladých
z konkurencie výborných 1 CAJC
Klubový víťaz - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi a suke z triedy strednej, otvorenej, pracovnej
a šampiónov z konkurencie výborných 1 CAC
Club Young Winner male / female - title can be awarded to the best junior male and female in the junior
class in competition excellent 1 CAJC
Club Winner male / female - title can be awarded to the best male and female in the intermediate, open,
working and champion class in competition excellent 1 CAC
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SÚŤAŽE
COMPETITIONS
Súťaže sa budú konať v sobotu po ukončení posudzovania. Do súťaží môžu byť prihlásené iba psy, ktoré
boli posúdené na výročnej špeciálnej výstave.
Najkrajší pes a suka zo slovenského chovu – titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi a suke z triedy
mladých z konkurencie V1 CAJC, triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov z konkurencie V1 CAC
a z triedy čestnej a veteránov z konkurencie V1 pochádzajúcich z chovateľských staníc registrovaných na
Slovensku.
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 osobitne psy a suky do 18 mesiacov veku psa.
Hodnotí sa hlava psa v sede.
Najkrajšia hlava pes/suka – do súťaže nastupujú osobitne psy a suky od 15 mesiacov veku psa. 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) a boli na výstave posúdení. Psi 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 musí byť na výstave posúdený.
Competitions will be held on Saturday after the end of the judging. Entered dogs must been judged at
annual Specialty show.
Best male and female from Slovak breeding – title can be awarded to the best male and female in the
junior class with CAJC, intermedia, open, working and champion classes with CAC and honorary and veteran
classes with Excelent 1, which come from kennels registered in Slovakia.
Child and dog / Junior Handling – Criteria being judged: teamwork of child and dog, synchronization and
handling. Quality of the dog is not decisive. Handled dog have been judged at this show. Children to the age
of 17 can enter this competition.
Best young head male / female – males and females less than 18 months old are judged separately, dog’s
head is judged in sitting position.
Best adult head male / female – males and females more than 15 months old are judged separately, dog’s
head is judged in sitting position.
Best ridge – Males and females are judged together. Dog’s ridge is judged in sitting position.
Best movement – Males and females are judged together. Criteria being judged: quality, elegance and
dynamics of movement with an emphasis on proper mechanics of movement.
Best couple – One owner can enter his/her male and female that have been judged at this show and are in
same ownership, not a co-owner. Owner must be indicated in the pedigree.
Best breeder’s group - A breeder can enter his/her breeder’s group of min. 3 max. 5 dogs, which have been
judged at this show. The dogs and bitches do not have to be owned by the breeder, but they must come from
same kennel from at least two different litters, at least two different sires or dams. A dog can only be entered
to one breeder’s group.
Best stud dog - The competition can be entered by enter the dog and at least 5 of his progeny, which have
been judged at this show. Criteria being judged: the type and the quality of progeny. Stud dog need to be
judged at this show.
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PLATBY A UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK
PAYMENTS AND ENTRY DEADLINES

1. uzávierka 1st deadline
1.9.2019
Prvý pes
1st dog
Každý ďalší pes
Additional dog
Triedy baby, dorast, veterán
Minor puppy, puppy, veteran class
Trieda pet
PET Class
Súťaže (za 1 súťaž)
Competitions
2. uzávierka 2nd deadline
1.10.2019
Prvý pes
1st dog
Každý ďalší pes
Additional dog
Triedy baby, dorast, veterán
Minor puppy, puppy, veteran class
Trieda pet
PET Class
Súťaže (za 1 súťaž)
Competitions

člen
member

nečlen
non-member

39,- €

44,- €

34,- €

39,- €

19,- €

24,- €

19,- €

24,- €

5,- €

8,- €

člen
member

Bankové spojenie Bank details:
FIO banka, a.s.
číslo účtu: 2900902391/8330
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0090 2391
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

nečlen
non-member

45,- €

50,- €

40,- €

45,- €

24,- €

29,- €

24,- €

29,- €

5,- €

10,- €

Bank Address:
FIO banka, a.s.
nám. SNP 21
811 01 Bratislava

PLATBY PRE VYSTAVOVATEĽOV Z ČR v CZK
1. uzávierka 1.9.2019
Prvý pes
Každý ďalší pes
Triedy baby, dorast, veterán
Trieda pet
Súťaže (za 1 súťaž)
2. uzávierka 1.10.2019
Prvý pes
Každý ďalší pes
Triedy baby, dorast, veterán
Trieda pet
Súťaže (za 1 súťaž)

člen
1.060,- Kč
950,- Kč
520,- Kč
520,- Kč
150,- Kč
Člen
1.220,- Kč
1.100,- Kč
650,- Kč
650,- Kč
150,- Kč

nečlen
1.190,- Kč
1.050,- Kč
650,- Kč
650,- Kč
230,- Kč
nečlen
1.330,- Kč
1.200,- Kč
780,- Kč
780,- Kč
300,- Kč

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

⃰ Ak si pri prihlasovaní šteniatok do triedy mladšieho dorastu, dorastu alebo PET uplatňujete DARČEKOVÝ
POUKAZ SKCHR NA VÝSTAVNÝ POPLATOK, je nutné oznámiť to organizátorovi mailom na
vystavy@skchr.sk. Zľava bude odrátaná. Darčekový poukaz nie je potrebné zasielať poštou. Originál je
majiteľ povinný odovzdať na klubovej výstave pri prezentácii.
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VETERINÁRNE PREDPISY
VETERINARY RULES
Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo PET pas s platnými očkovaniami proti besnote, psinke,
parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti
vakcíny.
Every dog must have pet passport with valid vaccinations against rabies, distemper, parvovirus and hepatitis
at least 21 days and a maximum 1 year before show, or according to duration of vaccine.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
GENERAL PROVISIONS
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a SKCHR. Psy v majetku občanov SR, ktorí
majú v SR svoje trvalé bydlisko, musia byť zapísané v plemennej knihe SKJ alebo v inej plemennej knihe
uznanej FCI.
Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške ručí vystavovateľ. Nahratím údajov pri registrácii do online
systému dáva vystavovateľ svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov
(meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt). Nahratím prihlášky do online systému sa vystavovateľ
zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku FCI, SKJ, SKCHR a slovenské veterinárne predpisy a
vyslovuje súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke
usporiadateľa. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb
usporiadateľa a partnerov výstavy. Prihlásením na výstavu 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 nekonania výstavy z objektívnych dôvodov bude
časť výstavných poplatkov použitá na úhradu nákladov spojených s prípravou výstavy a zvyšok bude vrátený
vystavovateľom.
V prípade otázok môžete kontaktovať usporiadateľa na mail vystavy@skchr.sk.
Do súťaží je možné prihlásiť sa a zaplatiť poplatok aj priamo na výstave do 11,30 hod. pokladníkovi výstavy.
Výška poplatku zodpovedá poplatku v termíne 2. uzávierky (člen 5 €, nečlen 10 €).
Pri väčšom počte prihlásených psov jedného majiteľa sa jedince do tried PET, mladšieho dorastu, dorastu a
veteránov 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,- €.
The show is held under the FCI, SKJ and SKCHR show regulations. Dogs must be registered with the stud
book in the country of residence of the owner or with the other stud book recognized by FCI.
Exhibitor is responsible for all data written in application form. By upload data to online system exhibitor
abides registered person to SKCHR consent to the processing of personal data - name, surname, address,
tel. numbers and e-mail.
Upload entry form to online system or signing the form exhibitor abides to all dog show rules (FCI, SKJ,
SKCHR) and veterinary rules. The exhibitor is giving his/her permission to publish his/her name and address
in the exhibition catalog and on the website of the organizer as well as publishing pictures, results and reports
from the exhibition according to the needs of the organizer and partners of the exhibition.
The exhibitor is required to pay all show fees.
Neither the show committee nor organizer take responsibility for a dog’s illness, dog’s loss or death and
neither they take responsibility for damage caused by a dog or an exhibitor in the venue area. The owner is
responsible for any damages caused by the dog. Should the show not be held for the unforeseen reasons,
the exhibition fees will be used to cover the expenses.
If you have any questions you can contact organizer on mail vystavy@skchr.sk.
It’s possible to entry competitions and pay at the day of the show till 11:30 a.m. to the cashier. The amounts
are as of the date of the 2nd deadline. (member 5 €, non-member 10 €).
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In case of high number of registered dogs of one owner to classes pet, minor puppy, puppy and veteran they
are not considered for first registered dog. Discount for second and any additional dog can be applied only if
name of the owner is fully consistent with registration of the first dog. The closing date is also the deadline
for payment exhibition fees to the appropriate deadline. Cancellation of registration is allowed till 2nd
deadline, also in case if it is prolonged. Change of class is also allowed till 2nd deadline, for a fee 5 €.
INZERCIA
ADVERTISEMENTS
Podklady na inzerciu A5 v katalógu zasielajte elektronicky spracované do termínu 2. uzávierky na mailovú
adresu vystavy@skchr.sk. Informácie o výške poplatkov za inzerciu nájdete na www.skchr.sk.
If you wish to advertise in the A5 catalogue, please send the materials electronically till 2nd entry deadline to
e-mail: vystavy@skchr.sk. You can find information about amounts of charges on SKCHR website
www.skchr.sk.
PROTESTY
COMPLAINTS
Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa nie je prípustný. Protest je možné podať iba z formálnych dôvodov
a to písomne počas konania výstavy a súčasne so zložením finančnej čiastky 30 € u riaditeľa výstavy.
O prerokovaní a výsledku musí byť urobený písomný zápis. V prípade rozhodnutia v neprospech
vystavovateľa záloha prepadá v prospech výstavy.
Complaints against judge’s decision are inadmissible. Only formal reasons of breaching the Exhibition
Regulations or instructions may be contested. A complaint must be filed in written form together with a bail
of 30€ during the exhibition only at the exhibition director. A written record of the discussion and the result
must be made. In the event of a decision against the Exhibitor, the deposit shall be forfeited in favor of the
Exhibition.
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