Generálny sponzor oblastnej výstavy
ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV

Kynológia Žilina
si Vás dovoľujú pozvať na

OBLASTNÚ VÝSTAVU PSOV VŠETKÝCH
PLEMIEN
A
ŠPECIÁLNU VÝSTAVU FARBIAROV (CAC)
pod záštitou SKJ
s udeľovaním CAJC, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy, BOB pre
plemená:
Bavorský farbiar, Hanoverský farbiar

08.09.2018 Žilina-Stráňavy
Rozhodcovia:
Jaroslav Matyáš / SK
Monika Kuriata-Okarmus / PL
Andraš Polgár / RS
František Homola / SK - Špeciálna výstava farbiarov

On-line prihláška na www.dogshow.sk

Triedy
Trieda šteniat
Trieda dorastu
Trieda mladých
Trieda stredná
Trieda otvorená
Trieda pracovná
Trieda šampiónov
Trieda veteránov

od kompletného očkovania do 6 mesiacov
vek v deň výstavy od 6 - 9 mesiacov
vek v deň výstavy od 9 - 18 mesiacov
vek v deň výstavy od 15 - 24 mesiacov
vek od 15 mesiacov bez ohľadu na skúšky a výstavné cenenie
vek od 15 mesiacov
vek od 15 mesiacov, ktoré už majú titul C.I.B., GCh,
národný šampión členských štátov FCI (je potrebné dokladovať)
vek nad 8 rokov

Tituly
Oblastná výstava – Víťaz triedy, Oblastný víťaz, Víťaz OV Žilina 2018
Špeciálna výstava – CAJC, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy, BOB

Súťaže
Najkrajší pár: súťaž pre psa a suku rovnakého plemena vo vlastníctve jedného
majiteľa
Chovateľská skupina: súťaž pre minimálne troch jedincov rovnakého plemena,
farby a veľkosti, ktoré pochádzajú z jednej chovateľskej stanice od dvoch
00
rôznych matiek alebo otcov. Prihlásiť sa treba vo výstavnej kancelárii do 13
hod.
Najkrajší mladší dorast: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené
známkou veľmi nádejný
Najkrajší dorast: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené známkou
veľmi nádejný
Najkrajší mladý jedinec: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené
známkou výborný 1, víťaz triedy
Najkrajší veterán: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené známkou
výborný 1, víťaz triedy
Víťaz OV Žilina 2018
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Prijímanie psov
Otvorenie výstavy
Posudzovanie v jednotlivých triedach a udeľovanie titulov
Tombola
Záverečné súťaže

Výstavné poplatky OBLASTNÁ VÝSTAVA
Za prvého psa
Za ďalšieho psa
Trieda mladší dorast, dorast a veterán
Súťaže pár psov, chovateľská skupina

18 EUR
15 EUR
12 EUR
9 EUR

Výstavné poplatky ŠPECIÁLNA VÝSTAVA FARBIAROV
Pes v triede mladých, strednej, otvorenej,
pracovnej a šampiónov
Trieda mladší dorast, dorast a veterán
Súťaže pár psov, chovateľská skupina

25 EUR
15 EUR
9 EUR

Bankové údaje:
Názov účtu: Kynológia Žilina
Sídlo: Karpatská 3106/1, 010 08 Žilina, Slovensko
Číslo účtu: č.účtu: 2600998985 / 8330
IBAN CODE: SK6783300000002600998985
SWIFT CODE / BIC: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online
Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811
01 Bratislava
Kontaktné informácie: kynologia.za@gmail.com
https://vystava-zilina.webnode.sk/
Neúplne vyplnené alebo nečitateľné prihlášky budú vrátené, prihlášky bez potvrdenia
o platbe alebo rodokmeňa budú považované za neplatné. Jedince prihlásené do triedy
šteniat, dorastu a veteránov sa nepovažujú za prvého psa. Zľava za druhého a ďalšieho
psa sa môže uplatniť iba v prípade, že meno majiteľa je absolútne zhodné ako s prvým
prihláseným psom.
Na každého psa je nutné vyplniť samostatnú prihlášku.

Vystavovateľ nemá nárok na navrátenie výstavných poplatkov ak sa z akýchkoľvek
dôvodov na výstave nezúčastní. V prípade že sa výstava neuskutoční z objektívnych
príčin (veterinárne opatrenia a pod.), budú poplatky použité na úhradu nákladov
spojených s prípravou výstavy.
Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred
výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET
PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.
Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcov je neprípustný. Protest z formálnych dôvodov je
prípustný po zložení zálohy vo výške 35 EUR, musí byť podaný písomne vo výstavnej
kancelárii a to do konca posudzovania v kruhoch. V prípade rozhodnutia v neprospech
vystavovateľa záloha prepadá v prospech výstavy.
Všeobecné ustanovenia
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a propozícií vydaných
organizátorom. Na výstavu budú prijaté psy a suky plemien uznaných FCI, zapísané v
plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI. Výstavy sa môžu
zúčastniť aj jedince FCI neuznaných plemien s platným zápisom v plemenných knihách
členských krajín Medzinárodnej kynologickej federácie FCI.
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za
všetky škody spôsobené psom. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať
psa na výstavu.
Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného
poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje
súhlas na zverejnenie jeho mena v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora.
Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa
potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ
zaväzuje uhradiť všetky poplatky.
Voľné pobiehanie psov na výstavisku je zakázané. Každý pes musí mať obojok a
vodidlo. Hryzavé psy musia mať náhubok. Prísny zákaz predaja šteniat v priestoroch
výstavy.
Reklama
Vystavovateľom umožňujeme uverejniť reklamu, inzerát a propagáciu chovných staníc a
krycích psov vo výstavnom katalógu. Poplatok je 12 EUR za celú stranu, 6 EUR za 1/2
strany. Text inzerátu pošlite do dňa uzávierky na adresu usporiadateľa výstavy. Použité
materiály nevraciame.
Rozhodcovia
V kruhu posudzuje jeden rozhodca, ktorý môže odmietnuť posúdiť psa, ak nastúpi do
kruhu oneskorene. Rozhodca bude pri posudzovaní a udeľovaní titulov postupovať
podľa poriadku FCI. Výstavné ocenenie sa zapisuje do preukazu pôvodu vo výstavnej
kancelárii. Zápis výstavného ocenenia do preukazu pôvodu nie je povinný.
Zmena rozhodcu vyhradená!

