KLUB CHOVATEĽOV TATRANSKÝCH DURIČOV
DUKLIANSKA 7, 071 01 MICHALOVCE

Klubová výstava tatranských duričov
CAJC, CAC.SR, R.CAC.SR, JBOB, BOB,BOS
Klubový víťaz 2022
Kaštieľ Betliar , okr. Rožňava
25.06.2022
Termín uzávierky prihlášok : 12.06.2022
Výstavný výbor :
Riaditeľ výstavy :
Správca výstavy :
Ekonóm výstavy :
Technické zabezpečenie :
Komisia pre protesty :

p.Ján Piljan
Kaštieľ Betliar
Ing. Štefan Fedorko
p.Milan Horvat
Ing. Jaroslav Jevčák, MBA,
p.Ján Piljan

Program :
9:00 – prijímanie psov a veterinárna prehliadka
10:00 začiatok posudzovania
TRIEDY
Trieda šteniec
3-6 mesiacov
Trieda dorastu
6-9 mesiacov
Trieda mladých
9-18 mesiacov
Trieda stredných
15-24 mesiacov
Trieda otvorená od 15 mesiacov
Trieda pracovná od 15 mesiacov s pracovným certifikátom
Trieda šampiónov
prístupná pre jedincov, ktorí získali titul šampión
Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov
s ocenením výborný alebo veľmi dobrý. V triedach šteniec a dorast sa určuje poradie prvých štyroch
jedincov s ocenením veľmi nádejný.
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TITULY A ČAKATEĽSTVA
CAJC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy mladých, môžu získať psy a suky s ocenením
výborný 1 v triede mladých;
CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1
v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov;
Res. CAC SR - môžu získať psy a suky s ocenením výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej
alebo šampiónov;
Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi plemena,
do súťaže nastupujú pes a suka z triedy mladých s ocenením V1, CAJC;
Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi plemena, do tejto súťaže nastupujú jedince
s titulom CAC a CAJC;
Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) - do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako
víťaz plemena (BOB) ;
Víťaz klubovej výstavy 2022 (Klubový víťaz 2022) – najlepší pes a suka plemena z konkurencie
výborných 1 – CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
Súťaže :
Najkrajší pár psov - Pes a suka , ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa, hodnotí
sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz
Chovateľské skupiny - Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch 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. Hodnotí sa
vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite a pod. Prihlásiť sa možno aj v deň
výstavy do 12,00 hodiny.
Dieťa a pes – do tejto súťaže je možné prihlásiť dieťa a psa (posúdeného na výstave), a to v kategórii
dieťa do 12 rokov a dieťa nad 12 rokov.
Prihlášky po termíne uzávierky nebudú prijaté. Termín uzávierky prihlášok je zároveň aj termínom
povinnosti uhradiť výstavný poplatok k príslušnej uzávierke. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný
symbol do správy (informácie) pre príjemcu. Podanie prihlášky je záväzné a uhradiť výstavné poplatky je
vystavovateľ povinný, aj keď sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní!!
Podmienky účasti na výstave
Rešpektovanie výstavného poriadku SKJ. Na výstavu budú prijaté psy a suky plemena tatranský durič ,
zapísané v plemennej knihe kynologických organizácií, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do
príslušnej triedy.
Z výstavy bude vylúčený:
− pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatie
− pes chorý, alebo podozrivý z choroby
− suka vo vyššom stupni gravidity, dojčiaca suka a šteňa bez kompletnej vakcinácie
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Veterinárne predpisy
Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že:
- pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti besnote, parvoviróze,
psinke a infekčnej hepatitíde.
Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych
dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhoch). Zároveň s podaním
protestu vystavovateľ zloží záruku 35 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá
záruka v prospech usporiadateľa.
Všeobecné ustanovenia
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Podpísaním prihlášky sa vystavovateľ
podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné
chorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy.
V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité k úhrade nákladov
spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok
na vrátenie výstavného poplatku.
Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!
Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporadujúcemu klubu (uvedenému v záhlaví propozícií), na
spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú
uvedené v „prihláške na klubovú výstavu KCHTD“ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov:
(meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke a v klubovom
spravodaji KCHTD .
VYSTAVOVATEĽ SA PRIHLÁSENÍM PSA NA VÝSTAVU ZAVÄZUJE DODRŽAŤ VŠETKY NARIADENIA
VYDANÉ ÚVZ, HLAVNÝM HYGIENIKOM SR, MZ SR A MV SR SPOJENÉ S PANDÉMIOU
KORONAVÍRUSU.

Prihlášky zasielať na:
Šlinský Vladimír, +421 903 627 897, email: polovnickyservis@gmail.com
Výstavné poplatky:
Členovia:
- za prvého psa vrátane katalógu
- za ďalšieho psa
- trieda šteniat, dorastu

20,- €
10,- €
0,- €

Nečlenovia:
- za prvého psa vrátane katalógu
- za ďalšieho psa
- trieda šteniat, dorastu
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Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí
vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.
Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK49 0900 0000 0050 4807 9814

SWIFT CODE:

GIBASKBX

Do správy pre prijímateľa uveďte: KV Betliar 2022 + meno majiteľa psa
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

p. Piljan Ján , +421 905 586 831 , email: janopiljan@gmail.com,
+421 903 627 897, email: polovnickyservis@gmail.com
Ing. Jevčák Jaroslav, +421 907 90 80 90, e-mail: jevcak@lesyservis.sk

Informácie : Šlinský Vladimír,
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