T E S Á R E – Nové Mlyny
XXXV. Klubová výstava ( CAC )
+ Výročná členská schôdza
10.09.2022 / sobota
IV. Špeciálna výstava ( CC )
11.09.2022 / nedeľa
Program sobota: 9:00 – príjem psov, 10:30 – posudzovanie, 14:30 – záverečné súťaže
Program Saturday: 9:00 – Admission of the dog, 10:30 – Judging, 14:30 – final competitions
Program nedeľa: 9:00 – príjem psov, 10:30 – posudzovanie, 14:30 – záverečné súťaže
Program Sunday: 9:00 – Admission of the dog, 10:30 – Judging, 14:30 – final competitions
03.08.2022
1. Uzávierka
1st Entry close

Výstavné poplatky / Entry Fees
Člen klubu / Club member

24.08.2022
2. Uzávierka
2nd Entry close

KV

ŠV CC

KV+ŠV

KV

ŠV CC

KV+ ŠV

za prvého psa
first dog

35,00 €

35,00 €

65,00 €

45,00 €

45,00 €

85,00 €

za druhého a každého ďalšieho
second and others

32,00 €

32,00 €

60,00 €

42,00 €

42,00 €

79,00 €

tr. ml. dorastu, dorastu, veteránov, čestná
minor puppy, puppy, veteran, honor class

15,00 €

15,00 €

25,00 €

15,00 €

15,00 €

25,00 €

Súťaže
Competitions

6,00 €

6,00 €

12,00 €

6,00 €

6,00 €

12,00 €

Inzercia v katalógu pre podnikateľov / Advertising for enterprisers

40,00 €

Inzercia v katalógu pre chovateľov / Advertising for breeders

25,00 €

03.08.2022
1. Uzávierka
1st Entry close

Výstavné poplatky / Entry Fees
Nečlen klubu / Non-member club

24.08.2022
2. Uzávierka
2nd Entry close

KV

ŠV CC

KV+ŠV

KV

ŠV CC

KV+ŠV

za prvého psa
first dog

45,00 €

45,00 €

85,00 €

55,00 €

55,00 €

105,00 €

za druhého a každého ďalšieho
second and others

42,00 €

42,00 €

79,00 €

52,00 €

52,00 €

99,00 €

tr. ml. dorastu, dorastu, veteránov, čestná
minor puppy, puppy, veteran, honor class

20,00 €

20,00 €

35,00 €

20,00 €

20,00 €

35,00 €

Súťaže
Competitions

10,00 €

10,00 €

20,00 €

10,00 €

10,00 €

20,00 €

Inzercia v katalógu pre podnikateľov / Advertising for enterprisers

40,00 €

Inzercia v katalógu pre chovateľov / Advertising for breeders

25,00 €

PRIHLASOVANIE ONLINE / ONLINE ENTRY:
http://www.clubdogshow.sk/
• ÚHRADU VÝSTAVNÝCH POPLATKOV VYKONAJTE
•PLEASE PAY THE ENTRY FEES ONLY AFTER THE
AŽ PO REGISTRÁCII ONLINE PRIHLÁŠKY, NA
REGISTRATION OF YOUR ONLINE ENTRIES, BASED ON
ZÁKLADE EMAILU, KTORÝ OBDRŽÍTE! V ŇOM
THE E-MAIL THAT YOU WILL RECEIVE! YOU WILL FIND
NÁJDETE BANKOVÉ SPOJENIE, VÝŠKU VÝSTAVNÉHO THE BANK INFORMATION, THE SUM OF THE FEES AND
POPLATKU A VARIABILNÝ SYMBOL.
A VARIABLE SYMBOL THERE. THE SAME INFORMATION
WILL BE IN YOUR MENU ALSO.
Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného
poplatku k príslušnej uzávierke. Výstavný poplatok je nutné
uhradiť do 24 hodín po prihlásení. Neuhradené prihlášky sú The deadline is also the deadline for payment of entry fee to the
respective closing date. The exhibition fee must be paid within 24
bez upozornenia po 5-tich dňoch vymazané.
hours after login. Unpaid entry form are without warning after 5
V menu vidíte vašu platbu (dátum uzávierky je aj dátum pre
days deleted.
vykonanie úhrady výstavných poplatkov)
 možnosť editovať triedy pri svojich prihláškach ( až • you can see your payment status in the menu (the closing date is
do posledného dňa prihlasovania)
the deadline for your payment)
 možnosť doplnenia šampionátu alebo medzin.
• possibility to edit the class of your entries (until the last closing
pracovného certifikátu a následne urobiť zmenu
date)
triedy)
• possibility of submitting of champion diplomas or working
v menu Prihlášky nájdete aj vstupný list (návratku) „ikona certificates later with changing the class
PDF“, vstupný list si prosím vytlačte a zoberte so sebou na
• you will find your entry confirmation in the menu
výstavu. Vstupný list je dostupný najneskôr týždeň pred
výstavou.

UPOZORNENIE !!!

WARNING !!!

Stornovať prihlášku je možné len do termínu II.uzávierky
a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená. V prípade
storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek
iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výstavného
poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 2 €.

Cancel the entry is possible only by the term II. deadline.
In the event of a cancel entry or refund fees for any other
reason, will be made by the sum of the entry fee deducted
cancellation fee of € 2.

Triedy

Classes

mladšieho dorastu – od kompletného zaočkovania do 6 mes.
dorastu 6-9 mesiacov
mladých 9-18 mesiacov
stredná 15-24 mesiacov
otvorená od 15 mesiacov
pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný
pracovný certifikát)
šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o
šampionáte)
veteránov od 8 rokov
čestná pre psy od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV
(priložiť kópiu dokladu)

Minor Puppy class correctly inoculated puppies up to 6 months
Puppy class 6-9 months
Junior class 9-18 months
Intermediate class 15-24 months
Open class 15 months and over
Working class 15 months and over (FCI working certificate
compulsory)
Champion class 15 months and over (Championship certificate
compulsory)
Veteran class 8 years and over
Honorary class from dogs with titles Interchampion,
Champion, National winner (Title certificate compulsory)

Tituly a čakateľstvá

Titles and Chalenge Certificates

SOBOTA:

SATURDAY:

CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy
mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v
triede mladých
CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu
získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej,
pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1
ISPU certifikát – môže získať pes aj suka, ktoré získali
CAJC, CAC a výborný 1 v triede veteránov
Reserve CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou
výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a
šampiónov, ak v triede bol udelený CAC
Klubový víťaz – Do súťaže postupujú psy a suky, ktoré
získali CAC.
Klubový víťaz mladých – Titul môže byť zadaný
najlepšiemu mladému psovi a suke plemena z triedy mladých
z konkurencie výborných 1 CAJC.
Klubový víťaz veteránov – Titul môže byť zadaný
najlepšiemu psovi a suke plemena z triedy veteránov z
konkurencie výborných 1.
BOB – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého
plemena. Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali CAJC,
Klubový víťaz a Klubový víťaz veteránov.
BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia.
Najkrajší pes KV – do súťaže nastupujú jedince s ocenením
BOB, udeľuje sa poradie prvých troch.

CAJC SR – Certificate for the Junior Champion title of Slovakia
may be awarded to dogs and bitches graded as Excellent 1st in
junior class.
CAC SR – Certificate for the Champion of Slovakia may be
awarded to dogs and bitches graded Excellent 1st in
intermediate, open, working or champion class.
ISPU certifikat - awarded to dogs and bitches graded as CAJC,
CAC and Excellent 1 or veteran class
Reserve CAC – may be awarded to dogs and bitches graded as
Excellent 2nd in intermediate, open, working or champion class.
Club Winner – awarded to the best adult male and female from
each breed.
Club Junior Winner – awarded to dogs and bitches graded as
CAJC in junior class.
ClubVeteran Winner – awarded to dogs and bitches graded as
Excellent 1st in veteran class.
BOB – awarded to the best male or female from each breed.
Dogs and bitches with CAJC, Club Winner and excellent 1 from
veteran class compete for this title.
BOS – Best of Opposite Sex
Winner of Club Show – this title will be awarded to the best
dog with the title BOB, awarded 3 places.

Súťaže

Competitions

SUNDAY:

JCC - Certificate for the Junior Club Champion title may be
awarded to dogs and bitches graded as Excellent 1st in junior
NEDEĽA:
class.
JCC - čakateľstvo na Klubového šampióna krásy mladých
CC - Certificate for the Club Champion may be awarded to dogs
môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede
and bitches graded Excellent 1st in intermediate, open, working
mladých
or champion class.
CC - čakateľstvo na Klubového šampióna krásy môžu získať VCC - Certificate for the Veteran Club Champion may be
psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej,
awarded to dogs and bitches graded Excellent 1st in veteran
pracovnej a šampiónov ocenenie Výborný 1
class
VCC - čakateľstvo na Klubového šampióna krásy veteránov BOB – awarded to the best male or female from each breed.
môžu získať psy a suky v triede veteránov, ktoré získali
Dogs and bitches with JCC, CC and VCC.
ocenenie Výborný 1
BOS – Best of Opposite Sex
BOB – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého
Winner of Special Show CC – this title will be awarded to the
plemena. Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali JCC, CC best dog with the title BOB, awarded 3 places.
a VCC
BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia.
Najkrajší pes ŠV CC – do súťaže nastupujú jedince
s ocenením BOB, udeľuje sa poradie prvých troch.

DIEŤA A PES
Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť dieťa vo veku od
3 do 9 rokov.
NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV
Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie
spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého
plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.

CHILD AND DOG
To this competition can exhibitor enter child from 3 to 9 years
old.
BEST COUPLE
An owner (100% same owners on both dogs) can enter his dog
and bitch of the same breed and variety, that have been judged
at this show.

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu
najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a
veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v
majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej
stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych
matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len
do jednej chovateľskej skupiny.
NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede
mladšieho dorastu známku „Veľmi nádejný 1“.
NAJKRAJŠÍ DORAST
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede
dorastu známku „Veľmi nádejný 1“.
NAJKRAJŠÍ MLADÝ PES/SUKA
Do súťaže nastupujú osobitne psy a suky, ktoré získali CAJC
NAJKRAJŠÍ VETERÁN
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede
veteránov získali známku „Výborný 1“.
NAJKRAJŠÍ JEDINEC TRIEDY ČESTNEJ
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede čestnej
získali známku „Výborný 1“.

BREEDER’S GROUP
A breeder can enter his breeder´s group of at least 3 dogs or
bitches of the same breed, color and size, which have been
judged at this show. The dogs don´t have to be owned by the
breeder, but they must come from the same kennel from at least
two different litters, at least two different sires and dams. A
dog / bitch can only be entered to one breeder´s group.
BEST MINOR PUPPY
Dogs and bitches awarded with „very promising 1“ in the
minor puppy class enter this competition.
BEST PUPPY

Competition for male and female puppies, all those
awarded with „very promising 1“ in the puppy class.
BEST JUNIOR MALE/FEMALE
Dogs and bitches are entering the competition that won the
CAJC
BEST VETERAN
Dogs and bitches awarded with „excellent 1“ in veteran class
enter this competition.
HONOUR CLASS BEST IN SHOW
Dogs and bitches awarded with „excellent 1“ in honour class
enter this competition.

Všeobecné ustanovenia:

General Provisions:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ
a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu
zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách
uznaných FCI.
Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia
preukazu pôvodu psa v deň prihlásenia. Dodatočné zasielanie
dokladov nie je možné! Nekompletné prihlášky budú pri
kontrole vymazané. Iné doklady (puppy card, matriky a iné
matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu
mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode
psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a požiadať o
jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo
ostatných dospelých tried. V prípade nesprávneho zaradenia
do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec
automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku,
jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do
triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené
všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného
certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní
pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu
šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne
Junior šampionát), a doklad o titule pre triedu čestnú, budú
bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy
otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú
akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy
nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je
možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať
psa na výstavu.

The show is organised according to the reglements of the FCI
and SKJ and the regulations issued by the organizer. Only dogs
registered with the stud books recognised by the FCI can enter
the show.
Every entry form must include on day of entering a clearly
readable copy of dog‘s pedigree. Additional sending of
documents is not possible! Incomplete entry forms will be deleted
during controll. Any other documents (puppy cards, matrika and
other matrika documents, no photos!!!) are accepted only for
Minor Puppy and Puppy classes. After obtaining the pedigree it
is necessary to send it to organiser of the show and ask for
replacement before entering into Junior or other adult classes. In
case of a wrong class on the entry form, the dog will be
automatically entered in the correct class according to his age,
any dog older than 15 months will in this case be entered in the
open class. Applications lacking any necessary document (a copy
of the International working certificate for the working class, a
copy of the Championship certificate for the champion class
(only ICH or CH title is valid, do not upload Junior CH titles
please) and a copy of a title awarding for the honorary class)
will be automatically entered into the open class without
notifying owners. Documents received after the last entry closure
will not be accepted. It is not possible to enter a dog on the day
of the show! It is not possible to change the class on the day of
the show! The organiser may refuse to accept the application
without stating the reason.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených
usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu
vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody

If the show will not be held for the unforeseen cases, the
exhibition fees will be used to cover the expenses. The organiser
cannot be held responsible for damages caused by/to a dog. The
owner is responsible for any damages caused by the dog.

spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody
spôsobené psom.
Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv.
hecovanie). Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov
spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích
stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované,
je prísne zakázané.
Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie
psa z výstavy.
Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!
Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na
výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých
dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr.
ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime
alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu
bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.
Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných
Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI).
Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do
kruhu neskoro.
Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku.
Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v
prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.
Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených
usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu
vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia
dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za
škody spôsobené psom či psovi.

Attention, dear exhibitors!
Please check the catalogue for any mistakes concerning the class
or sex of your dog. If the dog is in a wrong class, ask for a proper
change in the show office. Moving a dog from open class to
working or champion class at the show is not possible. Moving a
dog from class to class at the show is only possible in case of
organizer´s mistake.
Selling puppies on show ground is prohibited!
Exhibitor is responsible to protect and good care about his dog
on show. Is prohibited there take dog to situation where can be
health hazard for example leave dog in car in extrem weather in
summer or winter, bad and cruelty handling with dog. Violation
of this rules will expulsion exhibitor from this and from another
shows too. Judges judge of standards edition by FCI.
Judge can to refuse dog who come to ring late.
For each dog please fill own entry form.
Exhibitor committed pay entry fees also in case that not come to
show from any reason. If show not be able organizated from
reason that not be organizaor fault, entry fees will be used to pay
incurred costs. Organizator has right without giving a reason not
acces dog to dogshow. Organisator dont have responsibility for
demanging make by dogs or to dog.

ROZHODCA / JUDGE
Sobota / Saturday :

Martina Ellerová / malý bradáč
Martin Šipkovský / stredný + veľký bradáč

Nedeľa / Sunday :

Martin Šipkovský / malý bradáč
Martina Ellerová / stredný + veľký bradáč
Zmena rozhodcov vyhradená / change judges reserved

UCHOVŇOVANIE - BONITÁCIA
Meranie a kontrola chrupu potrebná k uchovneniu jedinca sa bude
robiť v piatok 09.09.22 od 15:00 – 17:00 a v nedeľu od 09:00 – 10:00 hod.
Odber sterov na genetické vyšetrenia sa bude robiť pri uchovnení.
Prihláška na uchovnenie je v online systéme označená ako akcia klubu.

