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Všeobecné ustanovenia
Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince
zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prihlásené psy musia byť zapísané v príslušnej národnej
plemennej knihe FCI podľa trvalého pobytu majiteľa.
K prihláške musí byť pripojená kópia PP. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú
zaradené do triedy otvorenej.
V prípade prihlásenia do nesprávnej triedy bude jedinec automaticky zaradený do triedy príslušnej
veku jedinca, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.
Organizátor prijíma prihlášky vyplnené iba cez online formulár alebo prihlášku, ktorá je prílohou propozícií výstavy vo formáte PDF poslanú na adresu cavalier@edvis.sk.
Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na
úhradu vzniknutých nákladov.
Usporiadateľ má právo neprijať psa na výstavu bez uvedenia dôvodu.
Na výstave možno predviesť len psy uvedené v katalógu. V deň výstavy nie je možné pridávať psov
a ani robiť presuny psov medzi triedami. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné.
Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania agresívne psy.
Zakázané sú úpravy srsti, kože a nosa psov, ktoré vedú k zmene ich prirodzenej štruktúry, farby a formy (použitím sprayov, púdrov a ďalších kozmetických prípravkov).
Hlasné povzbudzovanie alebo pútanie pozornosti psa spoza kruhu (double handling) je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, keď sú psy upravované, je prísne
zakázané.
Predaj šteniat na výstavisku je prísne zakázaný.
Je neprípustné nechať psa bez dozoru, dlhodobo bez pozornosti a prítomnosti vystavovateľa.
Z výstavy budú vylúčené honcujúce sa, dojčiace sučky a sučky vo vysokom stupni gravidity.
Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.
Organizátor výstavy je oprávnený zverejniť fotografie a posudky psov.
Odoslaním prihlášky vystavovateľ akceptuje všetky ustanovenia výstavného poriadku SKJ a FCI.
Za správnosť a pravdivosť údajov na prihláške zodpovedá vystavovateľ. Prihláška, v ktorej budú uvedené nepravdivé údaje, nebude prijatá.
Usporiadateľ a výstavný výbor nepreberajú záruky za prípadné ochorenie, uhynutie alebo stratu psov
a neručia za škody spôsobené psami v priebehu výstavy ani za majetok vystavovateľov. Majiteľ resp.
vystavovateľ v plnej miere zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.
Majiteľ alebo vystavovateľ si je vedomý, že musí počas výstavy zabezpečiť venčenie psov vo vonkajších
priestoroch a upratať po svojom psovi. Psy musia mať počas výstavy zabezpečenú dostupnosť vody.
Organizátor výstavy je oprávnený kedykoľvek počas výstavy skontrolovať číslo čipu vystavovaného psa.

Veterinárne podmienky
Usporiadateľ aj vystavovatelia musia dodržiavať veterinárne predpisy, ktoré stanovuje príslušný veterinárny orgán. Pes môže byť vpustený na výstavisko len s veterinárnym preukazom, v ktorom je záznam
o platných očkovaniach.
Každý pes prítomný na výstavisku musí mať veterinárny preukaz s uvedenými platnými a účinnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT
s platným očkovaním proti besnote.

Program výstavy
Špeciálna výstava, 14. apríl 2018
Rose Speedlight Dog Camp, Pezinok
so zadávaním titulov “CAC SR” a “VÍŤAZ KLUBOVEJ VÝSTAVY”
Posudzovateľ: Michael T. Hegarty, Chantismere Cavaliers, UK
Registrácia psov – od 8:00 hod.
Posudzovanie tried – od 9:30 hod.
Handlerské súťaže – počas obedňajšej prestávky
Finálové súťaže
Na výstavisku bude počas výstav dostupné občerstvenie i teplé jedlo (obed). Jedlo si môžete objednať
podľa menu, ktoré bude zverejnené na webovej stránke klubu (www.cavalier.sk) týždeň
pred výstavou. Platbu za objednané jedlo treba uhradiť v hotovosti po príchode na výstavu
do 9:30 hod. a privezú ho v čase obeda.

Miesto konania
Výstavy
Kynologická hala Rose Speedlight Dog Camp, https://www.rsdc.sk/
Drevárska 1429/23, 902 01 Pezinok 20 km na západ od Bratislavy
48°16‘40“N, 17°16‘11“E (N 48.277998, E 17.270119)
Mapa: https://www.google.sk/maps/place/Rose+Speedlight+Dog+Camp

Termíny uzávierok
I. uzávierka: 25. marec 2018
II. uzávierka: 2. apríl 2018

Kontakt na usporiadateľa výstavy
Viera Stloukalová; cavalier@edvis.sk; +421-905-212193

Organizátori výstavy
Viera Stloukalová
Zdenka Bukovská
Dušan Farský
Eduard Stloukal

Výstavné triedy
•

trieda mladšieho dorastu – od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov

•

trieda dorastu – 6-9 mesiacov

•

trieda mladých – 9-18 mesiacov

•

trieda stredná – 15-24 mesiacov

•

trieda otvorená – od 15 mesiacov, je prístupná pre všetky psy bez ohľadu na predtým získané ocenenia

•

trieda šampiónov – od 15 mesiacov – je prístupná pre všetky psy, ktoré už získali titul Medzinárodný šampión krásy FCI, Národný šampionát niektorej z členských krajín FCI alebo Klubový šampión (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)

•

trieda veteránov – od 8 rokov

•

trieda čestná – pre psy od 15 mesiacov s titulom Ich, Ch, NV, KV (k prihláške treba priložiť kópiu
dokladu), v tejto triede je možné predstaviť psy alebo sučky bez nároku na klasifikáciu a umiestnenie, predvádzajú sa všetky farby spolu

Tituly a čakateľstvá udeľované v oboch vystavovaných plemenách
•

Najlepší z mladšieho dorastu – súťaží najkrajší pes mladšieho dorastu a najkrajšia sučka mladšieho dorastu s hodnotením VN1 v triede mladšieho dorastu

•

Najlepší z dorastu – súťaží najkrajší pes dorastu a najkrajšia sučka dorastu s hodnotením VN1 v
triede dorastu

•

CAJC (čakateľstvo na slovenského šampióna krásy mladých) – najkrajší pes a sučka v triede mladých, môžu získať pes a sučka vo všetkých farbách ocenení známkou výborný 1 v triede mladých

•

Najkrajší mladý pes a sučka – najkrajší pes a sučka predvedení v triede mladých, ktorí získali titul
CAJC

•

Najlepší z mladých – súťažia najkrajší mladý pes a najkrajšia mladá sučka

•

CAC (čakateľstvo na slovenského šampióna krásy) – môže získať pes a sučka v každej farbe ocenení
známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej a šampiónov

•

Reserve CAC – môže získať pes a sučka ocenení známkou výborný 2 v triede strednej, otvorenej a
šampiónov (pre obe pohlavia a v každej farbe, ak bol v danej triede udelený CAC)

•

Víťaz čestných tried

•

Víťaz farby – súťažia psi a sučky v každej farbe, ktorí získali v triede strednej, otvorenej a šampiónov výborný 1 CAC

•

Víťaz klubovej výstavy – najkrajší pes a sučka, zadáva sa pre obe pohlavia, súťažia víťazi farby

•

Víťaz plemena (BOB) – najlepší jedinec vystavovaného plemena, o titul súťažia víťazi klubovej výstavy, najlepší z mladých a najlepší veterán

•

BOS (Najlepší z opačného pohlavia) – najlepší jedinec z opačného pohlavia ako BOB

•

Najlepší veterán – súťažia najkrajší veterán pes a sučka (z veteránov ohodnotených známkou V1)

Žiadny z udeľovaných titulov nie je nárokovateľný.

Súťaže spoločné pre obidve vystavované plemená (nastúpiť môžu len psy, ktoré sú prihlásené a predvedené na výstave)
•

Najlepšia chovateľská skupina – Do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej tri jedince toho
istého plemena z jednej chovateľskej stanice, pochádzajúce najmenej z dvoch rôznych spojení
(dvoch rôznych otcoch alebo matkách, ktoré boli na výstave posúdené). Predvedené jedince nemusia byť vo vlastníctve chovateľa.

•

Najlepší plemenník – Do súťaže musí nastúpiť plemenník s najmenej tromi potomkami.

•

Najkrajší pár psov – Do súťaže nastupujú pes a sučka rovnakého plemena posúdení na výstave,
ktorí sú v majetku jednej osoby.

Handlerské súťaže
Dieťa a cavalier – Prihlásiť sa môžu deti vo veku 3 – 9 rokov a predviesť svoje umenie vystavovať cavaliera. Pre víťaza je pripravená vecná cena.
Cavalier Junior Handling – Prihlásiť sa môžu deti vo veku 10 – 17 rokov a predviesť svoje umenie vystavovať cavaliera. Pre víťaza je pripravená vecná cena.
Cavalier Handling – Máte viac ako 18 rokov, ale baví vás vystavovať cavaliera?

Ubytovanie
V okolí Pezinka i priamo v Pezinku je veľa možností ubytovania.
Priamo v Pezinku je tradičným obľúbeným miestom ubytovania, napríklad Slimáčka (www.slimacka.
sk), hotel Vinársky dom (www.vinarskydom.sk), hotel Rozálka (hotel.rozalka.sk), Hotel Kriser (www.
hotelkriser.com). V neďalekých Vinosadoch sa nachádza hotel Galbov Mlyn (www.galbovmlyn.sk), v
Svätom Jure v Horskom hoteli Eva (www.horskyhotel-eva.sk). Množstvo ďalších hotelov a penziónov,
kde sa dá ubytovať aj s psíkmi, je aj v Modre, Harmónii a v okolí Zochovej chaty, v Senci pri Seneckých
jazerách, Limbachu i Bratislave.
Prenocovanie priamo v areáli pri výstavnej hale nie je možné.

Výstavné poplatky
Bankové spojenie:
IBAN: SK61 0900 0000 0050 5289 0992
Názov účtu: Edvis s.r.o.
Banka: Slovenská sporiteľňa
SWIFT CODE: GIBASKBX
Variabilný symbol – uveďte kód, ktorý dostanete mailom po vyplnení prihlášky v online formulári
alebo dátum narodenia najstaršieho prihlasovaného psa vo formáte DDMMYYYY
Do správy pre prijímateľa uveďte: SV17 + priezvisko majiteľa psa
Termín uzávierky je zároveň aj posledným termínom na úhradu výstavného poplatku k príslušnej uzávierke. Poplatky, ktoré nebudú uhradené najneskôr v deň uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladšieho dorastu, dorastu, veteránov a čestnej nepovažujú za „prvého psa“ (nemožno na základe ich prihlásenia požadovať nižšiu cenu
za psa napr. v triede otvorenej).
ÚHRADU PRI ONLINE REGISTRÁCII VYKONAJTE NA ZÁKLADE EMAILU, KTORÝ DOSTANETE DO TROCH
DNÍ PO REGISTRÁCII PRIHLÁŠOK!
Platba kartou nie je možná.
Platba na mieste je povolená iba pre zahraničných vystavovateľov. Vystavovatelia zo SR musia mať
výstavné poplatky uhradené do termínu uzávierky. Bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o
platbe si uschovajte.
Vystavovateľovi, ktorý nemá uhradené výstavné poplatky v plnej výške, bude umožnená prezencia a
predvedenie prihlásených psov až po uhradení dlžnej sumy a poplatku 5 €.
Zvýhodnené výstavné poplatky platia aj pre členov niektorého z českých klubov zastrešujúcich vystavované plemená (aj v prípade, že nie sú členmi slovenského klubu). Pre uznanie klubového výstavného poplatku je potrebné poslať kópiu dokladu o členstve v aktuálnom roku, z ktorého bude zrejmé
meno člena, názov klubu a platnosť členstva mailom na adresu cavalier@edvis.sk.
Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek príčin výstavy nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku.

Výstavné poplatky
Pomocou tejto tabuľky zistíte orientačnú sumu výstavných poplatkov (okrem bonitácie).
1. uzávierka (14.8.)

2. uzávierka (28.8.)

x 25 €

x 30 €

x 35 €

€

x 20 €

x 25 €

x 30 €

€

V triede dorastu

x 15 €

x 20 €

x 25 €

€

V triede mladšieho dorastu a čestnej triede

x 10 €

x 15 €

x 20 €

€

Prvý pes (tr. mladých, otvorená, stredná alebo
šampiónov)
Ďalšie psy (tr. mladých, otvorená, stredná alebo
šampiónov)

nečlen
klubu*

obidve
výstavy

Počet psov (okrem veteránov) prihlásených na obidva dni výstavy
Vystavenie v triede veteránov, chovateľské súťaže – bezplatne

€
0€

Spolu

€

Celostranová farebná reklama v katalógu (formát A5) = 20 €
Celostranová prezentácia vášho plemenníka alebo chovnej sučky (farebná stránka ako súčasť výstavného katalógu formátu A5) = 10 €
* Nečlenovia klubu alebo členovia s pozastaveným členstvom (nemajú uhradené členské poplatky na
rok 2017) – príplatok 10 € za každého psa
Výstavné poplatky uvedené pri 1. i 2. uzávierke sú platné len pre členov klubu s uhradených členským
pre aktuálny rok, ktoré bolo podľa stanov klubu nutné uhradiť do konca februára.
Informácie o úhrade členského príspevku a zápisného poplatku nájdete na webovej stránke klubu
www.cavalier.sk.

Termíny uzávierok
I. uzávierka: 25. marec 2018
II. uzávierka: 2. apríl 2018
Stornovať prihlášku je možné len do termínu II. uzávierky.
V prípade zrušenia prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 10 €.

Prihlasovanie on-line (https://goo.gl/forms/Yt0SzbewQ8XzyENt1)
(prihlasovanie na výstavu cez portál dogshow.sk nie je možné, nakoľko klub nie je členom UKK)
Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku.
Pre zaradenie do príslušnej triedy je rozhodujúci vek v deň výstavy.
K prihláške (bez ohľadu na zaradenie do triedy) je nutné priložiť fotokópiu preukazu o pôvode (pri prihlasovaní v online systéme treba nahrať digitálnu kópiu preukazu o pôvode).
Pre zaradenie do triedy šampiónov alebo čestnej triedy je potrebné k prihláške priložiť fotokópiu
potvrdenia o získanom šampionáte. Bez toho bude pes zaradený do triedy otvorenej. V kompetencii
usporiadateľa výstavy je skontrolovať oprávnenosť prihlásenia do týchto tried. Dodatočné zaslanie
potvrdenia alebo jeho predloženie na výstave usporiadateľ nie je povinný uznať.

Prihláška na výstavu
Túto prihlášku vyplňte len v prípade, ak sa neviete prihlásiť pomocou formulára na adrese
https://goo.gl/forms/Yt0SzbewQ8XzyENt1
Prihlášku pošlite na adresu cavalier@edvis.sk; prihlášku treba vyplniť samostatne pre každého psa.
Nezabudnite poslať aj kópiu preukazu o pôvode a získaných šampionátov.
Informácia o psovi (vyplňte tento formulár zvlášť pre každého prihlasovaného psa)
Meno psa podľa PP
Plemenná kniha a číslo zápisu
Farba
Pohlavie
Dátum narodenia
Otec
Matka
Výstavná trieda
Chovateľ (úplné meno)
Majiteľ / majitelia (úplné meno)
Adresa majiteľa (ulica, PSČ, mesto)
Telefón majiteľa
e-mail majiteľa
webová stránka
Súhlasím so zverejnením kontaktných
telefón
údajov v katalógu:

Výstavné súťaže
Najlepší plemenník
Najkrajší pár
Najlepšia chovateľská skupina
Dieťa a cavalier (3 – 9 rokov)
Cavalier Junior Handling
(10 – 17 rokov)
Cavalier Handling (od 18 rokov)

e-mail

Prihláška na zvod plemenníkov
Zvodu plemenníkov sa môžu zúčastniť všetky zbonitované psy, aj keď ešte nemajú potomstvo.
Majiteľov uchovnených psov upozorňujeme, že raz za dva roky sú povinní sa zúčastniť so svojimi psami zvodu plemenníkov. Bez toho psy nebudú môcť byť použité v chove!!!
Na zvod je možné prihlásiť sa len pomocou tohto formulára.
Prihlásiť svojho psa na bonitáciu a zvod plemenníkov je možnú len pomocou tejto prihlášky.
Meno psa
a chovateľskej stanice
Plemenná kniha a číslo zápisu
Dátum narodenia
Otec psa
Matka psa
Chovateľ
Majiteľ

Prihláška na Bonitáciu
Na bonitácii sa môžu zúčastniť psy a sučky, ktoré dosiahli vek minimálne 12 mesiacov a na výstave so
zadávaním CAC získali ocenenie výborný alebo veľmi dobrý.
Na bonitáciu je možné prihlásiť sa len pomocou tohto formulára.
Poplatok za bonitáciu sa uhrádza na mieste.
Meno psa
a chovateľskej stanice
Plemenná kniha a číslo zápisu
Dátum narodenia
Otec psa
Matka psa
Chovateľ
Majiteľ
Získané výstavné ocenenia

Chovateľské postre vystavené počas výstavy
Prezentujte svoje chovateľské a výstavné úspechy formou plagátu priamo na výstave
Počas výstavného víkendu budú v hale vystavené postre (plagáty) prezentujúce jednotlivých slovenských chovateľov a slovenské chovateľské stanice, ich úspechy, psov, odchovy, významné chvíle psíčkarského života vo formáte A0 (84 x 119 cm).
Pre záujemcov o postre je pripravená šablóna, do ktorej môžu v programe MS Powerpoint vložiť vlastné fotografie a text, upraviť grafické prvky (pozadie, farby, ...).
Pre menej počítačovo či graficky zdatných chovateľov ponúkame možnosť pripraviť im poster z ich fotografií a textu.
Tlač postra na fotografický papier stojí 30 eur, laminovanie (ochrana pred mechanickým poškodením a
pre dlhodobé uchovanie farieb) 12 eur.
Po výstave si vystavovatelia môžu svoje postre vziať domov pre trvalú spomienku na svoje chovateľské
a výstavné úspechy prezentované počas jubilejného roku nášho klubu. Zalaminovaný poster je farebne
stály a vydrží desiatky rokov.
Šablónu na prípravu postra si môžete stiahnuť na adrese www.edvis.sk/cavalier

Termíny:
- dohodnúť si e-mailom (graphics@edvis.sk) grafické spracovanie podkladov do 15. marca 2018
(v prípade, ak si ho nepripravíte sami)
- súbory s postrami na tlač treba dodať najneskôr 2. apríla 2017
Postre budú umiestnené vo výstavnej hale a veríme, že budú krásnou prezentáciou histórie a súčasnosti chovu cavalierov na Slovensku v roku 25. výročia vzniku klubu.

Propagácia plemenníkov a chovných sučiek v katalógu
Súčasťou katalógu budú jednostránkové farebné prezentácie plemenníkov a chovných sučiek. Stránka
s informáciami o vašom psíkovi by optimálne mala obsahovať jednu alebo dve fotografie a stručný
text o jeho výstavných a iných úspechoch. Súbor vo formáte PDF, TIFF, JPG alebo PPTX pošlite na adresu graphics@edvis.sk do 2. apríla 2018.
Cena za umiestnenie reklamy psa alebo sučky do katalógu je 10 €, treba ju uhradiť spolu s výstavnými
poplatkami.

Predajné stánky a komerčné aktivity počas výstavy
V prípade záujmu o inštalovanie predajných stánkov alebo ďalšie aktivity komerčného charakteru (distribúcia materiálov, ponúk, zhotovovanie záznamov s cieľom následného predaja), kontaktujte vopred
organizátorov výstavy.

Ďakujeme sponzorom výstavy:
Pharmacopola – Farmina
Poháre BEST, Project PLUS s.r.o.
Edvis s.r.o.
p. Marcela a Michaela Hroncové
p. Alena Vetešníková
rodiny Klementovcov, Lackovičovcov, Predných, Stloukalovcov a Šilhárovcov

