
 

SLOVENSKÝ CAVALIER A KING CHARLES SPANIEL KLUB 
VÁS POZÝVA NA  

KLUBOVÚ VÝSTAVU 2015  
so zadávaním titulov „CAC SR“, „CAJC SR“  

a „VÍŤAZ KLUBOVEJ VÝSTAVY“ 
Tomášov – sobota, 18. 4. 2015  

Výstavu bude posudzovať pani Diane Whitfield (UK) 

1. uzávierka: 29. 3. 2015, 2. uzávierka: 6. 4. 2015 

Propozície klubovej výstavy 2015  

Udeľované tituly v každom vystavovanom plemene 

 Najlepší z mladšieho dorastu súťaží najkrajší pes mladšieho dorastu a najkrajšia sučka mladšieho dorastu 

 Najlepší z dorastu súťaží najkrajší pes dorastu a najkrajšia sučka dorastu 

 CAJC najkrajší pes a sučka v triede mladých, môže sa zadať sa pre obe pohlavia a všetky 

farby. Titul nie je nárokový. 

 Najkrajší mladý pes najkrajší pes v triede mladých, súťažia CAJC psi 

 Najkrajšia mladá sučka najkrajšia sučka v triede mladých, súťažia CAJC sučky 

 Najlepší z mladých najkrajší mladý pes alebo sučka, súťažia najkrajší mladý pes a najkrajšia mladá sučka 

 CAC a res. CAC môže byť udelený v triede strednej, otvorenej a šampiónov, pre obe pohlavia, všetky 

farby. Titul nie je nárokový. 

 Víťaz farby súťažia psi a sučky v každej farbe ocenení v triede strednej, otvorenej a šampiónov 

výborný I. 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 kluboví víťazi, najlepší z 

mladých a najlepší veterán 

 Najlepší z opačného pohlavia najlepší jedinec opačného pohlavia ako BOB 

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

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 

 Trieda veteránov od 8 rokov 

 Trieda čestná v tejto triede je možné predstaviť psy alebo sučky bez nároku na klasifikáciu a 

umiestnenie s titulom Národný šampión, Medzinárodný šampión krásy alebo Klubový 

šampión, súťažia všetky farby spolu 

Súťaže 

Do týchto súťaží môžu nastúpiť len psy, ktoré sú prihlásené do niektorej z výstavných tried. 

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

 Najkrajší pár Do súťaže nastupujú pes a sučka posúdení na výstave v majetku jednej osoby 

 Najlepšia chovateľská skupina Do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch psov zo svojho chovu, po 

minimálne dvoch rôznych otcoch alebo matkách, nemusia byť v jeho majetku, ktoré 

boli na výstave posúdené. 



 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. 

Program výstavy 

Registrácia psov – od 8:00 hod. 

Vyhlásenie výsledkov klubových súťaží za rok 2014 – od 9:00 hod. 

Zvod plemenníkov – od 9:15 hod. 

Posudzovanie tried – od 9:30 hod. 

Handlerské súťaže – počas obedňajšej prestávky 

Na výstavisku bude počas celej doby konania výstavy k dostupné občerstvenie a teplé jedlo.  

Výstavné poplatky 

 1. uzávierka 2. uzávierka nečlenovia spolu 

Prvý pes (tr. mladých, otvorená, stredná alebo šampiónov) x 20 € x 25 € x 30 € € 

Ďalšie psy (tr. mladých, otvorená, stredná alebo šampiónov) x 15 € x 20 € x 25 € € 

V triede dorastu x 10 € x 15 € x 15 € € 

V triede mladšieho dorastu a čestnej triede x   5 € x 10 € x 10 € € 

V triede veteránov bezplatne bezplatne bezplatne € 

Chovateľské súťaže bezplatne bezplatne bezplatne € 

Ďalší katalóg x   2 € x   2 € x   2 € € 

Celostranová reklama v katalógu (formát A5) x 15 € x 15 € x 15 € € 

Úhrada členského príspevku a zápisného* x 15 € x 15 €  € 

Podpora Cavalier Rescue (záchrana cavalierov v núdzi) € € € € 

Sponzorský príspevok pre klub € € € € 

Spolu € 

Psy prihlásené do tried dorastu, mladšieho dorastu, veteránov a čestnej sa nezapočítavajú ako „prvý pes“ a platí pre ne 

nižší výstavných poplatok. Zľavu z výstavných poplatkov za „ďalšieho psa“ možno priznať len za psov, ktorí majú 

identického majiteľa ako je majiteľ „prvého 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 nutné uhradiť do konca februára. 

Ak ste členom klubu, ale členský príspevok ste neuhradili včas, potom pre obnovenie členstva pozastaveného z dôvodu 

neuhradenia členského treba v zmysle stanov klubu (§4, bod 11) uhradiť plné členské 10 eur a zápisný poplatok 5 eur. 

Poplatky pre nových členov (zápisné a členské) sú stanovené v rovnakej výške (10 + 5 eur). 

Rovnaké výstavné poplatky platia aj pre členov niektorého z českých klubov zastrešujúcich vystavované plemená 

(pokiaľ nie sú členmi aj 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. 

Celú platbu treba uhradiť do aktuálnej uzávierky prevodom na účet: 

Číslo účtu:  5052890992/0900 

IBAN: SK61 0900 0000 0050 5289 0992 

Majiteľ účtu: EDVIS, s. r. o. 

Banka:  Slovenská sporiteľňa, Bratislava, Slovakia 

BIC/SWIFT:  GIBASKBX 

Variabilný symbol: uveďte dátum narodenia najstaršieho prihlasovaného psa vo formáte DDMMYYYY 

Textová správa: do identifikačných údajov platby uveďte meno majiteľa a prihlásených psov 

Kontakt na usporiadateľa výstavy 

Viera Stloukalová, Trnavská 15, 83104 Bratislava; cavalier@edvis.sk; +421-905-212193  

mailto:cavalier@edvis.sk
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Všeobecné podmienky 

1. Pre zaradenie do príslušnej triedy je rozhodujúci vek v deň výstavy. 

2. Prihlásené psy musia byť zapísané v príslušnej národnej plemennej knihe FCI podľa trvalého pobytu majiteľa.  

3. 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). 

4. Pre zaradenie do triedy šampiónov alebo čestnej triedy je potrebné priložiť k prihláške 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. 

5. Odoslaním prihlášky vystavovateľ akceptuje všetky ustanovenia výstavného poriadku SKJ a FCI.  

6. Za správnosť a pravdivosť údajov na prihláške zodpovedá vystavovateľ. Prihláška, v ktorej budú uvedené 

nepravdivé údaje, nebude prijatá. 

7. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek príčin výstavy nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku. 

8. V prípade, že by sa výstava z objektívnych príčin (napríklad kvôli karanténe vyhlásenej ŠVPS) nekonala, 

poplatky budú použité na uhradenie nákladov spojených s prípravou výstavy. 

9. 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.  

10. Usporiadateľ má právo neprijať prihlášku psa bez udania dôvodu. 

11. Na výstave možno predviesť len psy uvedené v katalógu. V dni výstavy nie je možné pridávať psov a ani robiť 

presuny psov medzi triedami.  

12. Posudzovateľ vylúči z posudzovania psy, ktoré sa správajú agresívne.  

13. 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). 

14. Nie je povolené „dvojité“ vystavovanie (nevhodné pútanie pozornosti psa inou osobou mimo kruhu). 

15. Je neprípustné nechať psa bez dozoru, dlhodobo bez pozornosti a prítomnosti vystavovateľa. 

16. Z výstavy budú vylúčené honcujúce sa, dojčiace sučky a sučky vo vysokom stupni gravidity. 

17. Organizátor výstavy nie je povinný registrovať psov po začatí posudzovania. 

Veterinárne predpisy  

1. 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. 

2. PSY MUSIA BYŤ IMUNIZOVANÉ PROTI BESNOTE, PARVOVIRÓZE a PSINKE. 

Porušenie týchto podmienok môže viesť k vylúčeniu z výstavy. 

Pokiaľ možno, prihláste sa na výstavu on-line 

Uprednostňujeme a odporúčame registráciu na výstavu pomocou elektronického formulára na adrese 

www.dogshow.sk. Ak sa z nejakého dôvodu nemôžete prihlásiť on-line, vyplňte prihlášku na ďalšej strane týchto 

propozícií (zvlášť pre každého psa) a pošlite ju e-mailom na adresu cavalier@edvis.sk alebo po vytlačení poštou na 

adresu: Viera Stloukalova, Trnavská 15, 83104 Bratislava (poštu neposielajte doporučene). Ak sa rozhodnete najskôr 

vytlačiť formulár prihlášky a následne ho vyplniť, píšte čitateľne tlačeným písmom. 

Prihlasovanie pomocou on-line systému sa skladá z nasledovných krokov: 

1. Pridanie psa/sučky do databázy (robí sa len raz pre všetky výstavy v tomto systéme, pokiaľ ste sa už hlásili 

v minulosti na medzinárodné výstavy psov, ktoré organizuje UKK, Váš pes je už v databáze) 

2. Prihlásenie psov a sučiek na konkrétnu výstavu s uvedením tried, do ktorých ich prihlasujete 

3. Prihlásenie do chovateľských a handlerských súťaží 

4. Po prihlásení dostanete e-mailom potvrdenie o prihlásení. 

5. Poplatok treba uhradiť do stanoveného termínu uzávierky. 

6. Prihláška bude akceptovaná až po uhradení výstavných poplatkov v plnej výške.  

http://www.dogshow.sk/
mailto:cavalier@edvis.sk


 

Nezabudnite k prihláške pripojiť kópiu rodokmeňa a získaných šampionátov a doklad o uhradení výstavných 

poplatkov. 

Informácia o psovi (vyplňte tento formulár zvlášť pre každého prihlasovaného psa) 

Meno psa podľa rodokmeňa  

Plemenná kniha a číslo záznamu  

Farba  

Pohlavie  

Dátum narodenia  

Otec  

Matka  

Výstavná trieda  

Chovateľ  

Majiteľ / majitelia  

Adresa majiteľa  

Telefón majiteľa  

e-mail majiteľa  

- zaškrtnite, ak nechcete, aby bola vaša 
poštová adresa uvedená v katalógu 

 

- zaškrtnite, ak nechcete, aby bolo číslo 
vášho telefónu uvedené v katalógu 

 

- zaškrtnite, ak nechcete, aby bola vaša 
e-mailová adresa uvedená 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)  

 

  



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. 

Meno psa a chovateľskej stanice  

Plemenná kniha a číslo zápisu  

Dátum narodenia  

Otec psa  

Matka psa  

Chovateľ  

Majiteľ  

 

 

 

 

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. 

Meno psa a chovateľskej stanice  

Plemenná kniha a číslo zápisu  

Dátum narodenia  

Otec psa  

Matka psa  

Chovateľ  

Majiteľ  

Získané výstavné ocenenia  

 


	1pocet: 
	0: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 

	1uzavierka: 
	0: 20
	1: 15
	2: 10
	3: 5
	4: 0
	5: 0
	6: 2
	7: 15
	8: 15

	1medzi: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0
	3: 0
	4: 0
	5: 0
	6: 0
	7: 0
	8: 0

	2pocet: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 

	2uzavierka: 
	0: 25
	1: 20
	2: 15
	3: 10
	4: 0
	5: 0
	6: 2
	7: 15
	8: 15

	2medzi: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0
	3: 0
	4: 0
	5: 0
	6: 0
	7: 0
	8: 0

	3pocet: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	9: 
	10: 

	nonmember: 
	0: 30
	1: 25
	2: 15
	3: 10
	4: 0
	5: 0
	6: 2
	7: 15

	3medzi: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0
	3: 0
	4: 0
	5: 0
	6: 0
	7: 0

	spolu: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0
	3: 0
	4: 0
	5: 0
	6: 0
	7: 0
	8: 0
	9: 0
	10: 0

	total: 0
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