Slovenský klub belgických ovčiakov

POPLATKY:
Za prvého psa
Za ďalšieho psa
Šteňatá, Dorast,
Veteráni a trieda
čestná
Súťaže

13. apríl 2013
Výcvikové stredisko Malý Lapáš pri Nitre
CAJC, CAC, ČKŠ, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz,
BOB, BIS Junior, BIS

PROGRAM:

7:30 – 8:30
8:45
9:00
12:00 – 12:30
Cca 15:00

Príjem psov
Otvorenie výstavy
Posudzovanie
Prestávka na obed (v prípade želania
rozhodcov)
Súťaže, defilé víťazov a záver výstavy

ROZHODCA:

Brice ROISE (FRA) všetky variety
Zmena rozhodcu vyhradená!

MIESTO KONANIA: Výcvikové stredisko Malý Lapáš 1 – Majer, 951 01
Malý Lapáš, okr. Nitra (GPS: 48.298169364, 18.170099258,
48° 17' 53.4097099" N, 18° 10' 12.3573303" E)

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 30.03.2013
PRIHLASOVANIE:

Poštou na adresu: Nora Takáčová, Hrubý Šúr 232, 903 01
Mailom na adresu: noratakac@hotmail.com
Online cez: www.skbo.klubovavystava.sk
Prihlášky poslané mailom si telefonicky alebo prostredníctvom
SMS overte na: ++421 (0)905 763 497

Inzercia
Celá strana
Polovica strany

Člen SKBO
20 €
15 €
10 €

nečlen SKBO
30 €
25 €
15 €

5€

5€

Chovateľčlen
5€
3€

Chovateľnečlen
15 €
8€

podnikatelia
40 €
20 €

PLATBY:

1. Z účtu majiteľa psa na účet SKBO. Číslo účtu:
2661704071/1100 - Tatra Banka, Variabilný symbol:
13042013 (pokiaľ prihlasujete online cez
www.skbo.klubovavystava.sk použite VS generovaný
systémom!)
IBAN: SK11 1100 0000 0026 6170 4071
SWIFT: TATR SK BX
Banka: Tatrabanka, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
2. Poštou na adresu: Ivana Pelegrínová, Dúbravica 108, 976 33
Banská Bystrica
NEPOSIELAJTE PENIAZE Z POŠTY NA ÚČET!!! NIE JE MOŽNÉ
ICH DOHĽADAŤ!

Prihlášky nebudú prijaté bez dokladu o zaplatení výstavných poplatkov!
Za prvého psa nemôže byť považovaný pes hlásený do triedy šteniat,
dorastu, veteránov alebo čestnej!

UBYTOVANIE: Martin Tóth ++421 903 205 219
zpolytanusk@zpolytanusk.sk

TITULY:

Najlepšie šteňa, Najlepší dorast, CAJC, Klubový víťaz mladých, BIS
Junior, CAC, Res.CAC, ČKŠ, Víťaz čestných tried, Víťaz tried pracovných,
Klubový víťaz, BOB, BIS, Najlepší veterán.
Udeľovanie titulov nie je nárokovateľné. Titul ČKŠ je udeľovaný len
členom klubu KCHPBO.

TRIEDY:

šteniat
dorastu
mladých
stredná
otvorená
pracovná
šampiónov

od 3 do 6 mesiacov
od 6 do 9 mesiacov
od 9 do 18 mesiacov
od 15 do 24 mesiacov
od 15 mesiacov
od 15 mesiacov so skúškou z výkonu (min. 150 bodová)
od 15 mesiacov s titulom šampióna niektorej z členských
krajín FCI, Interšampióna alebo Klubového šampióna
veteránov od 8 rokov
čestná
od 15 mesiacov pre psy s titulom šampión ktorejkoľvek
členskej krajiny FCI, Klubový šampión a pre psy
s absolvovanou skúškou minimálne 2. stupňa IPO 2, ZVV
2...); v triede sa nezadáva titul CAC ani ČKŠ!
Pri zaradení do triedy rozhoduje vek psa dosiahnutý v deň konania
výstavy. Každá prihláška musí byť doložená fotokópiou preukazu
pôvodu! Prihlášky do triedy pracovnej, šampiónov a čestnej doložte tiež
fotokópiou potrebných dokumentov (šampionát, skúška).

SÚŤAŽE:

Najlepší pár
psov
Najlepšia
chovateľská
skupina
Najlepší
plemenník
Najlepšia
plemenná sučka

pes a sučka rovnakej variety v majetku jedného
majiteľa, ktorí boli na výstave posúdení
minimálne 3 jedince rovnakej variety z rovnakej
chovateľskej stanice (posúdené na výstave),
minimálne po dvoch rôznych otcoch alebo matkách
pes s minimálne 3 potomkami (posúdenými na
výstave) po minimálne dvoch matkách (plemenník
sám posudzovaný na výstave byť nemusí, ale je
povinný nastúpiť so svojimi potomkami)
sučka s minimálne 3 potomkami (posúdenými na
výstave) po minimálne dvoch otcoch (sučka sama na
výstave posudzovaná byť nemusí, ale je povinná
nastúpiť so svojimi potomkami)

CENY:

Každý posúdený pes/sučka obdrží v kruhu posudkový list. Víťazi titulov
a súťaží získavajú vecné ceny od sponzor a SKBO.

SPONZORI:

Firmy, chovateľské stanice a jednotlivci, ktorí sa na akciu rozhodnú
sponzorsky prispieť finančne alebo vecnou cenou, budú uvedení v
katalógu.

VETERINÁRNE PODMIENKY:

Každý pes zo Slovenska musí mať veterinárny preukaz s platnými
očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne
21 dní a maximálne jeden rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia
mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Výstava je poriadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Prijatie
prihlášky bude e-mailom potvrdené najneskôr týždeň pred konaním
výstavy. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v
prípade, že sa výstavy z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní. Usporiadateľ
výstavy nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, stratu či
uhynutie psa. Rovnako neručí ani za škody či ujmy spôsobené
psom/psovi v čase konania výstavy. V prípade, že by sa výstava
z objektívnych dôvodov nekonala, poplatky budú použité na úhradu
nákladov spojených s jej usporiadaním. Agresívne psy musia mať
náhubok! Z výstavy sú vylúčené háravé sučky a jedince s operatívnym
alebo iným zákrokom, ktorý viedol k odstráneniu vady v exteriéri psa.
Majitelia psov sú povinní udržiavať čistotu v areáli výstaviska.
Podpísaním prihlášky sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam
výstavného poriadku.

PROTEST:

Protest proti verdiktu rozhodcu je neprípustný. Protest je možné podať
len z formálnych dôvodov (porušenie výstavných predpisov a
propozícií). V takom prípade musí byť protest podaný písomne súčasne
so zložením poplatku 20 € a len v priebehu konania výstavy. Ak protest
nebude uznaný za oprávnený, poplatok prepadá v prospech
usporiadateľa.

