Sponzori výstavy
ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV

Klub tibetských plemien

si Vás dovoľujú pozvať na

KLUBOVÚ VÝSTAVU PSOV

pod záštitou SKJ
s udeľovaním CAJC, CAC, JCC, CC, Klubový víťaz mladých, Klubový
víťaz a BOB pre plemená:
Lhasa apso, Shih-tzu, Tibetský španiel a Tibetský teriér

Program
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00
14 hod.

Prijímanie psov
Otvorenie výstavy
Posudzovanie v jednotlivých triedach a udeľovanie titulov
Súťaže a odovzdávanie cien

Výstavné poplatky pre členov KTP
Za prvého psa
Za ďalšieho psa
Trieda mladší dorast, dorast, čestná a veteránov
Súťaže pár psov, chovateľská skupina
Súťaže dieťa a pes, juniorhandling

1. uzávierka

2. uzávierka

20 EUR
17 EUR
10 EUR
8 EUR
5 EUR

25 EUR
22 EUR
13 EUR
13 EUR
10 EUR

Výstavné poplatky pre nečlenov KTP

1. uzávierka: 16.4.2015

2. uzávierka: 23.4.2015

Rozhodca : Grzegorz Robak (PL)

On-line prihláška na : www.dogshow.sk
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

Za prvého psa
Za ďalšieho psa
Trieda mladší dorast, dorast, čestná a veteránov
Súťaže pár psov, chovateľská skupina
Súťaže dieťa a pes, juniorhandling

1. uzávierka

2. uzávierka

25 EUR
23 EUR
15 EUR
8 EUR
5 EUR

30 EUR
27 EUR
18 EUR
13 EUR
10 EUR

Pri úhrade poplatku rozhoduje dátum jeho zaplatenia. Neúplne vyplnené, alebo
nečitateľné prihlášky budú vrátené, prihlášky bez potvrdenia o platbe alebo rodokmeňa
budú považované za neplatné. Jedince prihlásené do triedy šteniat, dorastu, veteránov
a čestnej 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.

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.

Výstavné poplatky:
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
Výstavné poplatky za viacerých psov môžete platiť spolu. V správe pre príjemcu uveďte
svoje meno a mená všetkých prihlásených psov.

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 20 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 uvedeného klubu. Jedince musia byť zapísané v plemenných
knihách uznaných FCI. Importované jedince v SR musia byť zapísané v slovenskej
plemennej knihe psov SKJ.
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. Prísny zákaz predaja šteniat v priestoroch
výstavy.

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!

Triedy
Mladší dorast
Dorastu
Mladých
Stredná
Otvorená
Trieda šampiónov
Trieda veteránov
Trieda čestná

od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
6 - 9 mesiacov
9 - 18 mesiacov
15 - 24 mesiacov
od 15 mesiacov
od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
od 8 rokov
od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV (priložiť kópiu dokladu)

Tituly a čakateľstvá
Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môže ho získať pes
a suka v triede mladých ocenené známkou výborný 1.
CAC
Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede otvorenej, strednej a
šampiónov ocenené známkou výborný 1.
R. CAC
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.
CC
Certifikáte Club môže získať pes a suka v triede otvorenej, strednej a
šampiónov ocenené známkou výborný 1.
JCC
Junior Certifikáte Club môže získať pes a suka v triede mladých ocenení
známkou výborný 1.
KVM
Klubový víťaz mladých môže získať pes a suka osobitne v triede mladých
ocenené známkou výborný 1. Majiteľ jedinca musí byť členom KTP.
KV
Klubový víťaz môže získať 1 pes a 1 suka osobitne. Do súťaže nastupujú
jedince, ocenené v triede strednej, otvorenej a šampiónov známkou výborná 1.
Majiteľ jedinca musí byť členom KTP.
BOB Junior Víťaz plemena mladých –nastupujú pes a suka, ktorým bol v triede mladých
udelený titul Klubový víťaz mladých. Titul získava 1 z nich.
BOB
Víťaz plemena - nastupujú psy a suky, ktorým bol udelený titul BOB Junior,
Klubový víťaz a V1 z triedy veteránov. Titul získa najlepší z nich.
BOS
Najlepší z opačného pohlavia.
BIS
Víťaz výstavy – nastupujú BOB z každého plemena. Titul získa najlepší z nich
CAJC

Súťaže
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 mladší dorast: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené v triede mladší
dorast známkou veľmi nádejný.
Najkrajší dorast: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené v triede dorastu 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 jedinec z triedy čestnej: nastupujú najlepší jedinci z triedy čestnej každého
plemena ocenený známkou výborný 1.

