
 

 

VÝSTAVNÝ PORIADOK Slovenského klubu chovateľov ridgebackov 
(ďalej len SKCHR) 
 
Výstavný poriadok SKCHR nadväzuje na znenie výstavného poriadku SKJ a FCI. Bližšie podrobnosti 
a prípadné doplnky, ktoré však nesmú byť v zásadnom rozpore s týmito poriadkami, upravujú 
propozície výstavy. Úlohou výstav organizovaných SKCHR je reprezentovať kynológiu a riadený chov 
pred verejnosťou, prispievať k propagácii plemena rhodesian ridgeback, ako aj podporovať záujem o 
jeho riadny chov a držanie. 
 
1/ Účel výstavného poriadku 
Slovenský klub chovateľov ridgebackov organizuje výstavy pre plemeno  rhodesian ridgeback. Ročne 
spravidla usporadúva jednu Klubovú výstavu a jednu Špeciálnu výstavu. 
 
2/ Plánovanie a organizácia výstav 
Správna rada SKCHR (ďalej SRK) organizuje výstavy SKCHR v súlade s výstavným poriadkom SKJ. 
SRK navrhuje rozhodcov na posudzovanie výstav, menuje výstavný výbor a plní oznamovaciu 
povinnosť voči SKJ.  
 
3/ Výstavné triedy 
SKCHR na svojich výstavách otvára triedy v súlade s výstavným poriadkom SKJ.  
Na výstavách SKCHR môže byť otvorená 

a) trieda “PET“, ktorá je určená neštandardným jedincom s preukazom o pôvode od 3 mesiacov 
veku, a to bez nároku na klasifikáciu a ocenenia,  

b) trieda čestná aj jedincom s titulom Šampión krásy SKCHR, 
c) trieda veteránov aj jedincom od 7 rokov, avšak bez nároku na klasifikáciu a SKJ čakateľstvá, 
d) trieda pracovná jedincom od 15 mesiacov veku. 

 
4/ Klasifikácia, tituly a čakateľstvá 
Na výstavách organizovaných SKCHR sú vystavované jedince oceňované známkami, FCI titulmi a 
čakateľstvami v súlade s výstavným poriadkom SKJ. Na Klubových a Špeciálnych výstavách SKCHR 
môžu byť zadané aj ďalšie klubové tituly a čakateľstvá. Podmienky pre všetky udeľované tituly 
a čakateľstvá musia byť uvedené v propozíciách výstavy. 
 
5/ Klubové tituly  

a) Klubový víťaz mladých – titul môže byť zadaný na Klubovej výstave SKCHR najlepšiemu 
mladému psovi a suke z triedy mladých z konkurencie výborných 1 CAJC. 

b) Klubový víťaz – titul môže byť zadaný na Klubovej výstave SKCHR najlepšiemu psovi a suke 
z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov z konkurencie výborných 1 CAC. 

c) Víťaz Špeciálnej výstavy mladých – titul môže byť zadaný na Špeciálnej výstave SKCHR 
najlepšiemu mladému psovi a suke z triedy mladých z konkurencie výborných 1 CAJC. 

d) Víťaz Špeciálnej výstavy – titul môže byť zadaný na Špeciálnej výstave SKCHR najlepšiemu 
psovi a suke z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov z konkurencie výborných 1 
CAC. 

e) BEST BABY – titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke z triedy mladší dorast 
z konkurencie veľmi nádejných 1. 

f) BEST PUPPY – titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke z triedy dorast 
z konkurencie veľmi nádejných 1. 
 

6/  Klubové čakateľstvá 
Čakateľstvá na titul “Šampión krásy SKCHR“ (Klub. CAC a Klub. res. CAC) sa zadávajú len jedincom, 
ktorých majiteľ je členom SKCHR.  Čakateľstvá Klub. CAC a res. Klub. CAC nie sú nárokovateľné. 
Rozhodca má právo rozhodnúť o ich udelení. 
Podmienky: 

a) Klub. CAC – čakateľstvo na titul “Šampión krásy SKCHR“ sa zadáva v triedach mladých, 
strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov s ocenením Výborný 1 CAC a  v triede čestnej 
a veteránov s ocenením Výborný 1, 

b) Klub. res. CAC – rezervné čakateľstvo na titul “Šampión krásy SKCHR“ sa zadáva v triedach 
mladých, strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov s ocenením Výborný 2 res. CAC a  v 
triede čestnej a veteránov s ocenením Výborný 2. 
 



 

 

7/ Klubové súťaže 
Spravidla sa vypisujú tieto súťaže: 

a) Mladý vystavovateľ – hodnotí sa súhra dieťaťa so psom, prístup a predvádzanie. Kvalita psa 
nie je rozhodujúca. Prihlásiť sa môžu deti do 17 rokov. 

b) Najkrajšia mladá hlava pes/suka – do súťaže nastupujú zvlášť psy a suky do 15 mesiacov veku 
psa. Hodnotí sa hlava psa v sede. 

c) Najkrajšia hlava pes/suka – do súťaže nastupujú zvlášť psy a suky od 15 mesiacov. Hodnotí 
sa hlava psa v sede.  

d) Najkrajší ridge – do súťaže nastupujú spolu psy a suky. Hodnotí sa ridge psa v sede. 
e) Najkrajší pohyb – do súťaže nastupujú spolu psy a suky. Hodnotí sa kvalita, elegancia a 

dynamika pohybu s dôrazom na správnu mechaniku. 
f) 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. 
g) 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.  

h) 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.  

i) Najkrajší pes/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. 

 
8/ Udeľovanie titulu “ŠAMPIÓN KRÁSY SKCHR“ 
Šampión krásy SKCHR sa môže udeliť: 

a) Ak pes /suka získal 3x Klub. CAC na klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných 
SKCHR. 

b) Klub. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami FCI. 
c) Jeden Klub. CAC môže byť nahradený troma Klub. res. CAC. 
d) Tri Klub res. CAC môžu nahradiť len jeden Klub. CAC. 
e) Jeden Klub. CAC môže byť nahradený bodmi, ktoré je možné získať za ocenenia na národných 

a medzinárodných výstavách organizovaných FCI v triedach mladých, strednej, otvorenej, 
šampiónov, čestnej a veteránov. Bodovanie je totožné s bodovaním v súťaži BEST RR 
SKCHR. Pes musí získať minimálne 350 bodov a suka minimálne 300 bodov. Zbieranie bodov 
nie je časovo obmedzené. 

f) Klub. res. CAC je automaticky zmenený na Klub. CAC, ak bol Klub. CAC v tej triede udelený 
psovi/suke, ktorý už má zadaný titul Šampión krásy SKCHR (tento titul musí byť potvrdený 
SRK najneskôr 1 deň pred výstavou). 

g) Žiadateľ o udelenie titulu Šampión krásy SKCHR musí byť majiteľom psa/suky a členom 
SKCHR. 
 

9/ Všeobecné ustanovenia 
Výstavy SKCHR sú organizované v súlade s výstavným poriadkom SKJ. Ustanovenia, práva 
a povinnosti neupravené týmto výstavným poriadkom sa riadia príslušnými predpismi SKJ a FCI. 
V prípade, že dôjde v dobe platnosti tohto výstavného poriadku k zmene v predpisoch nadriadených 
orgánov a organizácií a tieto zmeny budú v rozpore s článkami tohto výstavného poriadku, platia 
predpisy nadriadených orgánov.  


