
Klubová výstava stavačov
SPZ a SKPS, KCHČF, KCHWS, KCHHS, KCHMSS-VCS, 

KCHNKS, KCHSHS, KCHMaDS

Radošovce Mlyn - 27. 5. 2012

Prihláška • Entry Form

¨ šteniat 3–6 mesiacov • Baby 3–6 months

¨ dorast 6–9 mesiacov • Puppy 6–9 months

¨ mladých 9–18 mesiacov • Junior 9–18 months

¨ stredná 15–24 mesiacov • Intermediate 15–24 months

¨ Chovateľská skupina • Breeder’s group

¨ Pes • Dog ¨ Suka • Bitch

Plemeno • Breed

Meno psa • Name of the dog

¨ Najkrajší pár psov (napíšte meno druhého jedinca) • Best brace (Name of the second of the couple)

Dieťa a pes (meno dieťaťa) • Child and Dog (Name of the Child)  ¨ do 12 rokov • less than 12 Years old  ¨ nad 12 rokov • more than 12 Years old

Otec • Sire

Matka • Dame

Chovateľ • Breeder

Majiteľ • Owner

PSČ a mesto • ZIP/TownUlica a č. • Street and No.

Tel.Štát • Country

E−mail

Miesto/dátum • Place/date Podpis • Signature

Plemenná kniha, číslo zápisu • Registration No. Dátum narodenia • Date of birth

Farba • Colour

Trieda • Class

Súťaže • Competitions

Svojim podpisom sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ a slovenské veterinárne predpisy. Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.
With his/her signature, the exhibitor promises to abide by the SKJ show regulations and Slovak veterinary rules. The entry is financially binding.

¨ otvorená od 15 mesiacov • Open from 15 months

¨ pracovná od 15mesiacov • Working from 15 months

¨ šampiónov od 15 mesiacov • Champion from 15 months

¨ veteránov od 8 rokov • Veteran from 8 years



Bank account details
Account nr.: 19191003/0900
IBAN code:
SK2509000000000019191003
SWIFT code: GIBASKBX

Bank:
Slovenská sporiteľňa
Tomašiková 48
932 37 Bratislava
Slovakia

Post adress: Dagmar Šlachtová, 
Hajdóczyho 75, 917 01 Trnava
info: 00421 905 491 119
vystava@pointerseter−klub.sk
www.pointerseter−klub.sk

Uzávierky a poplatky
1. uzávierka 

16. 04. 2012
2. uzávierka

07. 05. 2012
platba na mieste

za 1. psa 20,− € 25,− € 35,− €

za každého ďalšieho 15,− € 20,− € 30,− €

nečlen klubu 25,− € 30,− € 40,− €

Tituly a čakateľstvá
CAJC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy v triede mladých
môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1.
CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy môžu získať psy 
a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo
šampiónov ocenenie výborný 1.
Res. CAC SR – môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach otvorenej,
pracovnej alebo šampiónov ocenenie výborný 2.
NAJKRAŠÍ MLADÝ PLEMENA (BOB Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu
mladému jedincovi plemena. Do súťaže nastupujú jedinci s ocenením
výborný 1 v triede mladých.
KLUBOVÝ VÍŤAZ – udeľuje sa psovi a suke každého plemena. Do tejto
súťaže nastupujú jedince, ktoré na výstave získali ocenenie výborný 1 
v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. Majiteľ psa alebo
suky musí byť členom príslušného chovateľského klubu.
VÍŤAZ PLEMENA (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke 
z každého plemena. Nastúpia všetci jedinci s titulom CAJC, CAC 
a veterán s ocenením výborný 1.
VÍŤAZ VÝSTAVY MLADÝCH (BIS Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu
mladému jedincovi výstavy. Do súťaže nastupujú jedinci s ocenením
Najkrajší mladý plemena (BOB Junior).
VÍŤAZ VÝSTAVY (BIS) – udeľuje sa najkrajšiemu jedincovi výstavy. 
Do súťaže nastupujú jedince s titulom BOB.
PUTOVNÝ POHÁR ANGLICKÝCH STAVAČOV – udeľuje sa najkrajšiemu
anglickému stavačovi výstavy na obdobie jedného roka. Do súťaže
nastupujú víťazi plemien s ocenením BOB v plemenách anglický seter,
gordon seter, írsky seter, írsky červeno−biely seter, pointer.

Súťaže
NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho
psa a suku rovnakého plemena, ktorí boli posúdení na výstave. Hodnotí
sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz
NAJLEPŠIA CHOVATEĽSKÁ SKUPINA – do tejto súťaže môže chovateľ
prihlásiť troch jedincov rovnakého plemena zo svojho chovu, ktoré boli
posúdené na výstave, nemusia byť v jeho vlastníctve. Jedince musia
pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z min. dvoch rozličných
vrhov, od min. dvoch rozličných otcov alebo matiek. Hodnotí sa
vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.
DIEŤA A PES – do tejto súťaže je možné prihlásiť dieťa a psa (ktorý bol
posúdený na výstave) v kategórii dieťa do 12 rokov a dieťa nad 12 rokov

Všeobecné ustanovenia
Výstavné ocenenie sa bude zapisovať v kruhoch. Zápis nie je povinný.
Výstavný poplatok sa nevracia, ak sa výstava neuskutočnila 
z objektívnych príčin .
Posudzuje sa podľa výstavného poriadku SKJ. Protest proti rozhodnutiu
rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov 
po zložení kaucie 50.-EUR vo výstavnej kancelárii (pri rozhodnutí 
v neprospech vystavovateľa kaucia prepadá) počas trvania výstavy.
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ
nezodpovedá za stratu či úhyn psa. Voľné pobehovanie psov 
po výstavisku je zakázané! 
Vystavovateľ svojíim podpisom súhlasí s použitím fotografie a posudku
psa na klubové účely.

Pes musí byť zaočkovaný proti besnote, psinke, infekčnej hepatitíde 
a parvoviróze najmenej tri týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy.

Veterinárne podmienky

POPLATOK UHRAĎTE POŠTOVOU POUKÁŽKOU TYPU “U” ALEBO NA ČÍSLO ÚČTU V SLSP 0019191003/0900 
V PRÍPADE PLATBY V HOTOVOSTI PROSÍM UVIESŤ NA PRIHLÁŠKU

Výstavný výbor :
Riaditeľ výstavy: Marián Korič
Správca výstavy: Martin Adámek
Ekonóm výstavy: Mgr. Slavomír Pjatek
Tajomník a čl. výstavnej kancelárie: Ing. Dagmar Šlachtová, 
Mgr. Kristína Pjateková, 
Veterinárna služba: ŠVS Trnava

Program: 
8.00 – 9.30 Prijímanie psov, veterinárna prehliadka
9.15 Otvorenie výstavy
9.30– 14.00 Posudzovanie v kruhoch
14.30 Udeľovanie titulov a súťaže

Rozhodcovia:
Hlavný rozhodca: 
Anglické stavače: Marianne Gyárfás (HU), Vojna Medvedec (SRB)
Weimarské stavače: MVDr. Jana Kočová (ČR)
České fúzače: Ing. Miroslav Stanovský CSc.
Hrubosrsté stavače: Ing. Miroslav Stanovský CSc. 
Maďarské stavače: MVDr. Vladimír Piskay
Nemecké krátkosrsté stavače: Luděk Müller (ČR)
Slovenské hrubosrsté stavače: 

Zmena rozhodcov vyhradená.

Zahraniční vystavovatelia môžu výstavný poplatok zaplatiť 
na mieste bez prirážky.
Prihlášky zaslané po termíne 2. uzávierky nebudú prijaté.
K prihláške priložte fotokópiu preukazu o pôvode psa,
pracovný certifikát alebo doklad o šampionáte (ak sa hlásite
do pracovnej triedy alebo triedy šampiónov) a na zadnú
stranu nalepte ústrižok – potvrdenie o zaplatení, inak 
je prihláška neplatná. 
V prípade, že k prihláške nebude priložený doklad
oprávňujúci zaradiť prihláseného jedinca do triedy pracovnej
alebo šampiónov (pracovný certifikát alebo doklad 
o šampionáte), jedinec bude preradený do triedy otvorenej,
resp. triedy zodpovedajúcej veku jedinca.
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