Slovenský poľovnícky zväz
Basset klub Slovenskej republiky

Vás srdečne pozýva na

Klubovú výstavu bassetov
spojenú s bonitáciou
so zadávaním : CAJC, CAC, Klubový víťaz, BOB,

14. 06. 2008

ktorá sa bude konať

v areáli Hotela v Gaderskej doline
a

Špeciálnu výstavu bassetov
so zadávaním : CAJC, CAC, BOB,
Víťaz špeciálnej výstavy
ktorá sa bude konať

15. 06. 2008

v areáli Hotela v Gaderskej doline

Program :
Príjem psov / Ubername der Hunde
Posudzovanie v kruhoch / Richten
Súťaže/ Wettbewerbe

9,30 hod
10,00 hod
14,00 hod

Triedy / Klasse :
Trieda šteniat/ Baby Klasse
Trieda dotastu/ Jungstenklasse
Trieda mladých / Jugendklasse
Trieda stredná / Mittelklasse
Trieda otvorená / Offene Klasse
Trieda pracovná / Gebrauchshundeklasse

3 – 6 mesiacov / Monate
6 – 9 mesiacov / Monate
9 – 18 mesiacov/ Monate
15 – 24 mesiacov/ Monate
od 15 – mesiacov/ Monate
od 15 - mesiacov ( pracovný
certifikát) ab 15 Monate ( Arbeitsurkunde)
Trieda šampiónov/ Championklasse
od 15 mesiacov ( potvrdenie
o šampionáte) ab 15 Monate ( Championátes certifikat)
Trieda veteránov / Veteranen
od 7 rokov/ ab 7 Jahre

Tituly :

CAJC ⎯ môžu získať pes a suka v triede mladých s ocenením V1
CAC ⎯ udeľuje sa psom aj sukám v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a víťazov s
ocenením V1
Res. CAC ⎯ udeľuje sa psom aj sukám v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a víťazov
s ocenením V2, ak v danej triede bol udelený CAC
Klubový víťaz 2007 ⎯ udeľuje sa psovi a suke z každého plemena osobitne. Do súťaže
nastupujú jedince, ktoré získali CAJC a CAC, a sú v majetku alebo držbe člena BK SR
Víťaz plemena (BOB) ⎯ do súťaže postupujú kluboví víťazi z každého plemena osobitne,
titul získa najlepší z nich
Víťaz špeciálnej výstavy ( pes, suka )

Súťaže :
Najkrájší pár psov – Chovateľská skpupina – junior Handling – dieťa a pes
Zuchtgruppen – Wettbewerb, Paarklasen – Junior Handling, Kind und Hund
1. uzávierka

1 .5. 2008

Výstavne poplatky
1. uzávierka
1. 5. 2008
za 1. psa
Sk 600
za obidva dni KV , ŠV
Sk 1000
za každého ďalšieho
Sk 400
za obidva dni KV, ŠV
Sk 600
súťaže
Sk 100
trieda dorastu a veterán Sk 300
trieda šteniat
Sk 200
junior Handling, dieťa a pes Sk 50
Poplatok za bonitáciu

100 Sk

2. uzávierka

15. 5. 2008

Výstavne poplatky
2. uzávierka
15. 5. 2008
za 1. psa
Sk 800
za obidva dni KV, Š
Sk 1200
za každého ďalšieho
Sk 600
za obidva dni KV, ŠV
Sk 800
súťaže
Sk 100
trieda dorastu a veterán Sk 400
trieda šteniat
Sk 300
junior Handling, dieťa a pes Sk 100

Rozhodca/ Richter :
Klubová výstava 14. 6. 2008 :

Tomasz Mroczek, PL

Špeciálna výstava 15. 6. 2008:

MVDr. Vladimir Piskay, SK

K prihláškam priložte kópiu dokladu o zaplatení a kópiu preukazu
pôvodu psa, prípadne kópie šampionátov a certifikátov pre zaradenie do
pracovnej triedy !

Bankové spojenie:
SPZ, Basset klub SR, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
číslo účtu: Slovenská sporiteľňa
390410135/0900
Zahraniční účastníci môžu zaplatiť v deň výstavy

Prihlášky a potvrdenie o zaplatení posielajte na adresu:
MVDr. Jozef Felcan
Holeška 35/2
039 01 Turčianske Teplice
Č.t. : 0905 258 379
Výstavné predpisy :
Pri prijímaní psa, suky musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením v očkovacom
preukaze, že pes bol vyšetrený najviac 5 dní pred výstavou a nejaví klinické príznaky ochorenia a bol
zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti besnote, parvoviróze,
psinke a infekčnej hepatitíde a bol odčervený proti vnútorným parazitom najviac 6 mesiacov pred
konaním výstavy.

Vylúčenie z výstavy :
Z výstavy môžu byť vylúčené jedince choré alebo podozrivé z ochorenia, suky hárajúce, a v druhej
polovici gravidity, dojčiace suky, psy agresívne voči psom a ľuďom, psy v majetku osôb, ktorým bolo
odňaté právo vystavovať.

Protesty :
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych
dôvodov a to písomne po zložení kaucie 1 000 Sk. O proteste rozhodne komisia. V prípade
rozhodnutia v neprospech vystavovateľa zložená kaucia prepadá v prospech výstavy.

Všeobecné ustanovenia :
Prihlášky neúplné , bez priloženého ústrižku o zaplatení, obojstrannej fotokópie preukazu o pôvode
psa , usporiadateľ vráti. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych
príčin a pri odhlásení psa alebo suky po uzávierke prihlášok. Budú použité na uhradenie vzniknutých
nákladov.
Prijatie psa alebo suky bude na výstavu alebo bonitáciu bude písomne potvrdené. Usporiadateľ
nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu , spôsobené chybne alebo neúplne vyplnenou
prihláškou. Vystavovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré jeho pes spôsobí alebo zapríčiní.

Inzeráty :
Vystavovateľom umožňujeme uverejniť inzerát vo výstavnom katalógu. Poplatok 300 Sk za stranu.
Text inzercie a ústrižok o zaplatení poplatku pošlite do uzávierky prihlášok.

