SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

Triedy

vek v deň výstavy od 3 - 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 ktoré už majú titul Interšampión, Grandšampión,
národný šampión členských štátov FCI (je potrebné dokladovať)
Trieda veteránov
vek nad 8 rokov
Trieda mimo konkurencie v tejto triede možno vystavovať ostrihané psy bez nároku na
klasifikáciu a poradie .
Trieda šteniat
Trieda dorastu
Trieda mladých
Trieda stredná
Trieda otvorená
Trieda šampiónov

Tituly
CAJC
CAC
R. CAC

CC
BOB Junior
BOB

Súťaže

Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môže ho získať pes
a suka v triede mladých ocenené známkou výborný 1.
Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede otvorenej,
strednej a šampiónov ocenené známkou výborný 1.
Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede otvorenej,
strednej a šampiónov ocenené známkou výborný 2, ak v danej triede bol
udelený CAC.
Certifikáte club môže získať pes a suka v triede otvorenej, strednej
a šampiónov ocenené známkou výborný 1.
Víťaz plemena mladých – do súťaže nastupujú pes a suka, ktorým bol
v triede mladých udelený titul Klubový víťaz mladých.
Víťaz plemena - do tejto súťaže nastupujú psy a suky, ktorým bol udelený
titul CAC, víťaz plemena mladých a V1 z triedy veteránov. Titul získa najlepší z nich.

Dieťa a pes: súťaž pre deti od 3 do 9 rokov so psom, ktorý je prihlásený na výstavu.
Mladý vystavovateľ: vystavovateľ od 9 do 17 rokov so psom, ktorý je prihlásený na výstavu.
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 rôznych matiek, alebo
otcov. Prihlásiť sa treba vo výstavnej kancelárii do 1200 hod.
Najkrajšie šteniatko: do súťaže nastupujú všetky šteniatka prihlásené na výstavu.
Najkrajší dorast: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené známkou veľmi nádejný.
Najkrajší mladý jedinec: do súťaže nastupujú psy ktorí získali BOB Junior.
Najkrajší veterán: do súťaže nastupujú veteráni, ktorí získali ocenenie výborný 1.
Najkrajší ostrihaný jedinec: nastupujú najlepší ostrihaný jedinci z každého plemena
Počas celého posudzovania bude v každom plemene prebiehať súťaž o Najkrajšiu hlavu
a Najkrajšiu srsť. Víťaz týchto súťaží bude vyhlásený počas záverečných súťaží.

Klub Tibetských plemien
si Vás dovoľujú pozvať na

ŠPECIÁLNU VÝSTAVU PSOV
s udeľovaním CAJC, CAC, JCC, CC a BOB
pre plemená:
Lhasa apso, Shih-tzu, Tibetský španiel a Tibetský teriér

23.9.2012 BARTOŠOVÁ LEHÔTKA
areál motorestu Zlatý Strom

1. uzávierka: 17.8.2012

2. uzávierka: 2.9.2012

Rozhodca
Miroslav Václavík (CZ)

On-line prihláška na http://ktp.klubovavystava.sk

Generálny sponzor výstavy

Prednostne prosím využívať On-line prihlášku!

Veterinárne podmienky

Písomné prihlášky (iba ak nebola vyplnená on-line prihláška) spolu s kópiou PP
a dokladom o zaplatení zasielajte na adresu: Dušan Kuriš, Na Hôrky 160/31,
972 31 Ráztočno, +421 908 281508, email: dusan.kuris@azet.sk

Pri prijímaní psa na výstavu je vystavovateľ povinný predložiť zdravotný preukaz psa, v ktorom bude veterinárnym lekárom potvrdené že pes bol zaočkovaný proti besnote, psinke, parvoviróze najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred
výstavou.

Program
800 – 850 h.
850 h.
900 - 1200 h.
1200 h.

Protesty
Prijímanie psov
Otvorenie výstavy
Posudzovanie v jednotlivých triedach a udeľovanie titulov
Záverečné súťaže a odovzdávanie cien

Výstavné poplatky pre členov KTP
Za prvého psa
Za ďalšieho psa
Za psa do triedy šteniat, dorast, veteránov
a mimo konkurencie
Súťaže

1. uzávierka

2. uzávierka

20 EUR
17 EUR

25 EUR
22 EUR

10 EUR
10 EUR

13 EUR
10 EUR

Výstavné poplatky pre nečlenov KTP
Za prvého psa
Za ďalšieho psa
Za psa do triedy šteniat, dorast, veteránov
a mimo konkurencie
Súťaže

1. uzávierka

2. uzávierka

30 EUR
27 EUR

35 EUR
32 EUR

20 EUR
17 EUR

23 EUR
17 EUR

Pri úhrade poplatku rozhoduje dátum jeho zaplatenia. Výstavný poplatok zaplatený po
2. uzávierke sa zvyšuje o 20 EUR, za predpokladu že pes je na výstavu prihlásený do 2.
uzávierky. Prihlášky bez uhradeného výstavného poplatku nebudú prijaté. Neúplne
vyplnené, alebo nečitateľné prihlášky budú vrátené. 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.

Bankové údaje:
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka (VÚB)
Názov účtu: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN
Sídlo: Na Hôrky 160/31, 972 31 Ráztočno, Slovensko
Číslo účtu: 2672915253/0200
IBAN CODE: SK76 0200 0000 00 26 7291 5253
SWIFT KOD: SUBASKBX
Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 004
Variabilný symbol: číslo vášho členského preukazu SKJ
Výstavné poplatky za viacerých psov môžete platiť spolu, v správe pre príjemcu uveďte svoje
meno a mená všetkých prihlásených psov.

Protest proti rozhodnutiu rozhodcov je neprípustný. Protest z formálnych dôvodov je prípustný po zložení zálohy vo výške 16 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 prístupná všetkým psom a sukám plemien zastrešených v KTP.
Vystavovateľ nemusí byť členom uvedených klubov. Jedince musia byť zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Importované jedince v SR musia byť
zapísané v slovenskej plemennej knihe psov SKJ.
Zoznam prijatých prihlášok bude uverejnený na web stránkach klubu, všetci
prihlásení o ňom budú oboznámení emailom. Vystavovateľ - majiteľ psa zodpovedá za všetky škody ktoré pes zapríčinil v priestoroch výstaviska. Usporiadateľ
výstavy nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené psom, alebo
vystavovateľom, ani za škody, ktoré vzniknú uhynutím, alebo stratou psa na
výstavisku.
Voľné pobiehanie psov na výstavisku je zakázané. Každý pes musí mať obojok
a vodidlo. Hryzavé psy musia mať náhubok.
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!

