Výstava so zadávaním CAJC,CAC, reserve CAC,
Klubový víťaz mladých,
Klubový víťaz
Dolný Kubín – Kemp Tília Gäceľ
5. august 2022

Výstava so zadávaním CAJC,CAC, reserve CAC,
Európsky víťaz mladých
Európsky víťaz
Dolný Kubín – Kemp Tília Gäceľ
6. august 2022

Kemp Tília Gäceľ
Adresa:
Kemp Tília Gäceľ
Gäceľská cesta 2, Oravská Poruba
Dolný Kubín
027 54
www.kemptilia.sk
GPS:
49°12'18.4"N
19°16'06.9"E

Prihláška
Na obe výstavy je možné prihlásiť sa len online prihláškou. Jedna prihláška umožňuje
prihlásenie na oba dni. Iná forma prihlásenia psa nie je možná!
LINK: www.onlinedogshows.sk
K prihláške musí byť pripojený preukaz pôvodu - obojstranný, šampionát pre triedu šampiónov
a čestnú, medzinárodný pracovný certifikát z výkonu pre triedu pracovnú (bez týchto dokladov
bude pes automaticky zaradený do triedy otvorenej, bez upozornenia).

Platby
Štatistiky prihlásených psov podľa tried budú zverejnené: 04.07.2022 a 25.07.2022.

VÝSTAVNÉ POPLATKY / ENTRY FEES

za 1.psa / 1st dog
člen klubu / club member
nečlen klubu / not club member
za každého ďalšieho / any additional dog
člen klubu / club member
nečlen klubu / not club member
triedy mladší dorast, dorast, čestná a
veteránov
minor puppy, puppy, honour and veteran
classes
člen klubu / club member
nečlen klubu / not club member
súťaže / competitions
člen klubu / club member
nečlen klubu / not club member

2. UZÁVIERKA
1. UZÁVIERKA
24.07.2022
03.07.2022
2 nd ENTRY
1st ENTRY CLOSE
CLOSE
za jednu
za jednu
za obidve
za obidve
výstavu
výstavu
výstavy
výstavy
one
one
both
both
show
show
shows
shows
only
only
30 €
40 €

50 €
70 €

40 €
50 €

65 €
80 €

25 €
35 €

40 €
60 €

35 €
45 €

50 €
70 €

20 €
30 €

35 €
55 €

30 €
40 €

45 €
65 €

10 €
15 €

15 €
20 €

20 €
25 €

25 €
30 €

Do súťaže Chovateľská skupina, Najlepší plemenník a plemenná suka je možné prihlásiť sa aj
priamo na výstave, bez poplatku navyše. Na súťaž je nutné prihlásiť sa do ukončenia registrácií!
Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp.
budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené.

Platba

Klub chovateľov československého vlčiaka SR
Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160
BIC: GIBASKBX

Prihlasovanie na výstavu bude možné iba na www.onlinedogshows.sk
Na výstavu je možné prihlásiť sa len online prihláškou, iná forma prihlásenia psa nie je možná!
K prihláške musí byť pripojený preukaz pôvodu - obojstranný, šampionát pre triedu šampiónov
a čestnú, medzinárodný pracovný certifikát z výkonu pre triedu pracovnú (bez týchto dokladov
bude pes automaticky zaradený do triedy otvorenej, bez upozornenia
Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 7-tich dňoch vymazané.
Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Nezabudnite uviesť
variabilný symbol!
Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol)
nájdete pri potvrdení odoslanej prihlášky v systéme online.
Úhradu výstavného poplatku = bankový prevod je nutné realizovať do 24 hodín od prihlásenia
psa cez online. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 7-mich dňoch vymazané.
Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp.
budú neidentifikovateľné a tým sa budú považovať za neuhradené, budú vymazaní.
Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol.

5. august 2022

Výstava so zadávaním CAJC, CAC, reserve CAC,
Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz
ROZHODCA
Vladimír JAVORČÍK / SK

PROGRAM
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15
PRESTÁVKA

Príjem psov
Otvorenie výstavy
Posudzovanie

Finále výstavy a súťaže

Poradie v triedach od triedy mladých sa bude určovať vo finale po skončení
posudzovania všetkých tried
následne budú záverečné súťaže

POZOR ZMENA:
v triedach mladší dorast a dorast sa poradie určí priamo pri posudzovaní, poradie v triedach od triedy
mladých sa bude určovať vo finále po skončení posudzovania všetkých tried

TRIEDY
Mladší dorast

od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov (musí byť doložený platný rodokmeň!)

Dorast

6-9 mesiacov

Mladých

9-18 mesiacov

Stredná

15-24 mesiacov

Otvorená

od 15 mesiacov

Pracovná

od 15 mesiacov

(priložiť predpísaný pracovný certifikát)

Šampiónov

od 15 mesiacov

(priložiť potvrdenie o šampionáte)

Veterán

od 8 rokov

Čestná

od 15 mesiacov s titulmi ICH, CH alebo NV (priložiť kópiu dokladu)
prístupná pre psov s uznaným medzinárodným alebo národným titulom
šampióna, titulom národného víťaza a titulom klubového víťaza alebo víťaza
špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ
CAJC - čakateľ na Slovenský šampionát mladých môžu získať pes a suka ocenení známkou výborný 1
v triede mladých.
CAC - čakateľ na Slovenský šampionát krásy môžu získať pes a suka ocenení známkou výborný 1
v triedach stredná, otvorená, pracovná a šampiónov.
Reserve CAC- môžu získať pes a suka ocenení známkou výborný 2 v triedach stredná, otvorená,
pracovná a šampiónov ak v danej triede bol zadaný CAC.
Klubový víťaz - udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy a suky, ktoré na
výstave získali titul CAC v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov a zároveň sú v majetku
člena KCHČSV SR.
Klubový víťaz mladých - udeľuje sa zvlášť psovi a suke, ktorí na výstave získali titul CAJC a zároveň sú
v majetku člena KCHČSV SR.
BOB - najlepší jedinec plemena. Nastupujú jedince s titulom CAJC, Klubový víťaz pes, suka a obaja
víťazi z triedy veteránov.
BOS - najlepší jedinec opačného pohlavia. Nastupujú jedince s titulom CAJC, Klubový víťaz a víťaz
triedy veteránov opačného pohlavia ako bol udelený BOB.

SÚŤAŽE:
Najkrajší pár psov - pre psa a suku rovnakého plemena v majetku jedného majiteľa, ktorí boli na
výstave posúdené.
Chovateľská skupina - pre minimálne 3 jedince rovnakého plemena, ktoré boli na výstave posúdené,
pochádzajúce od jedného chovateľa a minimálne od 2 otcov alebo matiek. Nemusia byť v majetku
jedného majiteľa.

Najlepší plemenník a plemenná suka – pre minimálne 3 priamych potomkov psa alebo
suky, z min. dvoch vrhov, ktorý je predvedený a posúdený na výstave. Rozhodca vyberie
najlepšieho psa a suku, ktorý sa výrazne prejavuje vo svojom potomstve, predáva svoje
znaky a upevňuje štandardný vzhľad. Potomkovia nemusia byť na výstave posúdení, no
musia spĺňať všetky veterinárne podmienky.

Tituly nie sú nárokovateľné a môžu byť zadané bez ohľadu na počet súťažiacich.

6. august 2022

Výstava so zadávaním CAJC,CAC,
reserve CAC,
Európsky víťaz mladých
Európsky víťaz
!!! Večerná výstava !!!

ROZHODCA
Simona CORIDDI / IT

PROGRAM
15:00 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15

Príjem psov
Otvorenie výstavy
Posudzovanie
Záverečné súťaže

TRIEDY
Mladší dorast od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov (musí byť doložený platný rodokmeň!)
Dorast

6-9 mesiacov

Mladých

9-18 mesiacov

Stredná

15-24 mesiacov

Otvorená

od 15 mesiacov

Pracovná

od 15 mesiacov

(priložiť potvrdenie o vykonanej skúške)

Šampiónov

od 15 mesiacov

(priložiť potvrdenie o šampionáte)

Veterán

od 8 rokov

Čestná

od 15 mesiacov s titulmi ICH, CH alebo NV (priložiť kópiu dokladu)
Prístupná pre psov s uznaným medzinárodným alebo národným titulom
šampióna, titulom národného víťaza a titulom klubového víťaza alebo víťaza
špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ
CAJC - čakateľ na Slovenský šampionát mladých môžu získať pes a suka ocenení známkou výborný 1
v triede mladých.
CAC - čakateľ na Slovenský šampionát krásy môžu získať pes a suka ocenený známkou výborný 1
v triedach stredná, otvorená, pracovná a šampiónov.
CAC Reserve- môžu získať pes a suka ocenení známkou výborný 2 v triedach stredná, otvorená,
pracovná a šampiónov ak v danej triede bol zadaný CAC.
BOB - najlepší jedinec plemena. Nastupujú jedince s titulom CAJC, Európsky víťaz pes, suka a obaja
víťazi z triedy veteránov.
BOS - najlepší jedinec opačného pohlavia. Nastupujú jedince s titulom CAJC, Európsky víťaz a víťaz
triedy veteránov opačného pohlavia ako bol udelený BOB.
Európsky víťaz - udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy a suky, ktoré na
výstave získali titul CAC v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Európsky víťaz mladých - udeľuje sa zvlášť psovi a suke, ktorí na výstave získali titul CAJC.
SÚŤAŽE:
Najkrajší pár psov - pre psa a suku rovnakého plemena v majetku jedného majiteľa, ktorí boli na
výstave posúdené.
Chovateľská skupina - pre minimálne 3 jedince rovnakého plemena, ktoré boli na výstave posúdené,
pochádzajúce od jedného chovateľa a minimálne od 2 otcov alebo matiek. Nemusia byť v majetku
jedného majiteľa.

Najlepší plemenník a plemenná suka – pre minimálne 3 priamych potomkov psa alebo
suky, z min. dvoch vrhov, ktorý je predvedený a posúdený na výstave. Rozhodca
vyberie najlepšieho psa a suku, ktorý sa výrazne prejavuje vo svojom potomstve, predáva svoje znaky
a upevňuje štandardný vzhľad. Potomkovia nemusia byť na výstave posúdení, no musia spĺňať všetky
veterinárne podmienky. Počet potomkov nie je obmedzený smerom nahor.

Tituly nie sú nárokovateľné a môžu byť zadané bez ohľadu na počet súťažiacich.

UPOZORNENIA PRE VYSTAVOVATEĽOV a VŠEOBECNÉ NARIADENIA PLATNÉ PRE OBE VÝSTAVY:
Štartovacie čísla a prihlasovanie jedincov sa vykonáva v na to určenej kancelárii pri kruhu.
Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia vášho psa do triedy. Preradenie do inej triedy je možné len pri
pochybení organizátora. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške bude jedinec automaticky
zaradený do príslušnej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy
otvorenej.
Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa z triedy do triedy v deň konania
výstavy nie je možné!
Doklady ktoré prídu po uzávierke sa nebudú akceptovať. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj
keď sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Storno prihlášky nie je možné.
Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri
ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych
teplotách v lete alebo kruté zaobchádzanie so psom.
Z výstavy sa vylučujú suky v druhej polovine gravidity a kojace suky, rovnako ako psy po operatívnom zákroku
k odstráneniu vady exteriéru.
Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a aj nasledujúcich výstav usporiadaných KCHČSV SR.
Háravé suky sa môžu vystavovať.
Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných FCI. Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa,
ktorý nastúpi neskoro do kruhu. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť psa, ktorého majiteľ na výzvu
vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na
výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (hecovanie). Hlasité povzbudzovanie (doublehandling) spoza
kruhu je zakázané. Je zakázané používať akékoľvek prípravky, ktoré menia štruktúru, farbu alebo vzhľad srsti,
kože alebo nosa. Je povolené len trimovanie, strihanie a česanie.
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince
zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ.
Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (napr. scan dokladu o získaní šampionátu pre
triedu šampiónov), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej.
Pozor:
Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2014 schválilo nasledovné uznesenia týkajúce sa organizátorov
výstav: Uznesenie č. 84/2014
Prezídium SKJ schvaľuje prijímanie psov na výstavy, organizované pod záštitou SKJ, len s riadnym preukazom o
pôvode.
(Na výstavy nemôžu byť prijaté psy – šteňatá, mladé psy, ktoré majú len PUPY CARD a pod.)
To znamená, ani na klubové výstavy a európsku výstavu čsv, nebude už možné prijať vaše šteniatko, pokiaľ
nedoložíte riadny rodokmeň.
Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu
vzniknutých nákladov.
Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, stratu či uhynutie psa. Rovnako neručí ani za
škody či ujmy spôsobené psom/ psovi v čase konania výstavy. Majiteľ preberá všetku zodpovednosť za škody
spôsobené psom. Psa na výstavu je organizátor oprávnený neprijať len v odôvodnenom prípade.
Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!
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.
Majiteľ musí na vyžiadanie organizátora predložiť platný preukaz o očkovaní každého jedinca, ktorého na
výstavu privedie, aj keď nie je prihlásený na posudzovanie!

Entryform
The only way to register for both shows is online application form, which can be found on the club website
KCHČSVSR. With this form is registration possible for both days. Another form of registration is not possible!
LINK: www.onlinedogshows.sk
The application must be accompanied by pedigree – both sites, the championship for the Champion and
Honorary class and International working certificate for the working class (without these documents will be
the dog automaticallyncluded in the Open class, without notice).

EntryFee
Please, pay the entry fees before you register online, so you can enter the scan of it in registration. In the case,
you pay at the show, insert a note about it. It is not possible to cancel the entry!
You will find all the needed payment data (bank account) below.
Unpaid entries are automatically cancelled after 10 days without prior notice.

VÝSTAVNÉ POPLATKY / ENTRY FEES

1. UZÁVIERKA
03.07.2022

2. UZÁVIERKA
24.07.2022

1st ENTRY CLOSE

2 nd ENTRY CLOSE

za jednu za obidve za jednu za obidve
výstavu
výstavu
výstavy
výstavy
one show
one show
both shows
both shows
only
only

za 1.psa / 1st dog
člen klubu

/ club member

nečlen klubu / not club member

30 €
40 €

50 €
70 €

40 €
50 €

65 €
80 €

25 €
35 €

40 €
60 €

35 €
45 €

50 €
70 €

20 €
30 €

35 €
55 €

30 €
40 €

45 €
65 €

10 €
15 €

15 €
20 €

20 €
25 €

25 €
30 €

za každého ďalšieho / any additional dog
člen klubu

/ club member

nečlen klubu / not club member
triedy mladší dorast, dorast, čestná a veteránov
minor puppy, puppy, honour and veteran classes
člen klubu / club member
nečlen klubu / not club member
súťaže / competitions
člen klubu

/ club member

nečlen klubu / not club member

Registration for competitions Best brace, Best stud male and Best brood female is possible dirrectly on show,
without any plus fees. It is necessary to register for competitions until the end of admission of the dogs on
show!
Exhibition fees that do not appear on the organiser's account by the day of the closing date or those that are
unidentified are to be considered as unpaid.

Payment

Klub chovateľov československého vlčiaka SR
Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160
BIC: GIBASKBX

Please write a note to specify the recipient

Registration for the show is possible only online on www.onlinedogshows.sk , another form of dog
registration is not possible!
The application must be accompanied by a certificate of origin - double-sided, championship for the
champion class and honorary, international work certificate of performance for the working class
(without these documents, the dog will be automatically included in the open class, without notice
Unpaid applications are deleted after 7 days without notice.

Payment of exhibition fees only after registration of the online application. Don't forget to mention the
variable symbol!
You will find the necessary information for payment (bank details, the amount of the exhibition fee
and the variable symbol) when you submit the application in the online system.
Payment of the exhibition fee = bank transfer must be made within 24 hours of the dog's registration
via online. Unpaid applications are deleted after 7 days without notice. Exhibitors whose fees will not
be on the account by the closing date of the exhibition, resp. will be unidentifiable shall be considered
as outstanding. Each owner, resp. the exhibitor must indicate the variable symbol.

5. august 2022

Show with CAJC, CAC, reserve CAC,
Junior club winner, Club winner (BISS)

JUDGE
Vladimír JAVORČÍK / SK

PROGRAMM
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15
Pause
Final competitions

Admission of the dogs
Grand opening of show
Judging
The order of classes from the junior class will be determined after
rating individual classes, in the finale
Closing contests will take place afterwards

ATTENTION!!!
in minor puppy and puppy classes the order will be determined directly during the judging,
In the classes from the junior class will be determined in the finals after the judging of all
classes

CLASSES
Minorpuppy

correctly vaccinated up to 6 months of age (with registred pedigree in FCI breeding books)

Puppy

6-9 months

Junior

9-18 months

Intermediate 15-24 months
Open

15 months and over

Working

15 months and over

(FCI working certificate compulsory)

Championes

15 months and over

(Championship certificate compulsory)

Veteran

8 years and over

Honorary

15 months and over with ICH, CH and National Winner titles (attach a copy of the document)
Available for dogs with a recognized international or national champion title, national winner
title and club winner or special show winner. These titles must be obtained in the competition of
adults.

TITLES AND CHALENGE CERTIFICATES:
CAJC - certificate for the Slovak Junior champion can get a male and female with Excellent 1 in junior
class.
CAC - certificate for the Slovak champion can get a male and female with Excellent 1 in intermediate,
open, working and champion class.
CAC Reserve - can get a male and female with excellent 2 in intermediate, open, working and
champion class, if in the class was given CAC.
Club winner (Best in club show - BISS)- awarded separately male and female. Given to one out of CAC
in intermediate, open, working and champion class, while being owned by member of Slovak club.
Junior club winner (Junior Best in club show - BISS) - awarded separately male and female, who won
the title CAJC while being owned by member of SVK club.
BOB – best of breed. Given to one out of titles CAC, Club Winner male, female and both winners of the
veteran class.
BOS - the best individual of the opposite sex. Given to one out of titles CAC, Club winner and winner of
veteran class of the opposite sex as BOB.

COMPETITIONS:
Best brace - dog and bitch of the same breed owned by the same owner, who was at the show
assessed.
Breeders group - for at least 3 dogs of the same breed, which were assessed at the show, coming from
one breeder and a minimum of two fathers or mothers. They may not be in the same ownership.

Best Stud and Brood bitch - for at least 3 direct descendants of the dog or bitch, from min. two litters,
which is shown and judged at the show. The referee chooses the best dog and bitch,
which is significant in its progeny, gives its pluses and fixes a standard exterior.
Offspring may not be judged at the show, but must meet all health conditions.

Titles are not claimable and may be applied regardless of the number of competitors.

6. august 2022

!!!Nightshow with CAJC, CAC, reserve CAC,
Junior european winner
European Winner (BISS)

JUDGE
Simona CORRIDI / IT

PROGRAMM
15:00 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15

admission of the dogs
grand opening of show
judging
Final competitions

CLASSES
Minorpuppy

correctly vaccinated up to 6 months of age (with registred pedigree in FCI breeding books)

Puppy

6-9 months

Junior

9-18 months

Intermediate 15-24 months
Open

15 months and over

Working

15 months and over(FCI working certificate compulsory)

Championes

15 months and over(Championship certificate compulsory)

Veteran

8 years and over

Honorary

15 months and over with ICH, CH and National Winner titles (attach a copy of the document)
Available for dogs with a recognized international or national champion title, national winner
title and club winner or special show winner. These titles must be obtained in the competition of
adults.

TITLES AND CHALENGE CERTIFICATES:
CAJC - certificate for the Slovak Junior champion can get a male and female with Excellent 1 in junior
class.
CAC - certificate for the Slovak champion can get a male and female with Excellent 1 in intermediate,
open, working and champion class.
CAC Reserve - can get a male and female with excellent 2 in intermediate, open, working and
champion class, if in the class was given CAC.
BOB – best of breed. Given to one out of titles CAC, Europenian Winner male, female and both winners
of the veteran class.
BOS - the best individual of the opposite sex . Given to one out of titles CAC, Europenian winner and
winner of veteran class of the opposite sex as BOB.
European winner (Best in special show - BISS)-awarded separately male and female. Given to one out
of CAC in intermediate, open, working and champion class.
Junior european winner - awarded separately male and female, who won the title CAJC.

COMPETITIONS:
Best brace - dog and bitch of the same breed owned by the same owner, who was at the show
assessed.
Breeders group - for at least 3 dogs of the same breed, which were assessed at the show, coming from
one breeder and a minimum of two fathers or mothers. They may not be in the same ownership.

Best Stud and Brood bitch - for at least 3 direct descendants of the dog or bitch, from min. two litters,
which is shown and judged at the show. The referee chooses the best dog and bitch, which is
significant in its progeny, gives its pluses and fixes a standard exterior. Offspring may not be judged at
the show, but must meet all health conditions.

Titles are not claimable and may be applied regardless of the number of competitors.

PRECAUTIONS FOR EXHIBITORS AND GENERAL REGULATIONS APPLICABLE TO BOTH SHOWS:

Starting numbers and registration of dogs is carried out in a dedicated office in the ring.
Please check the catalog, if correctly entered your dog to class. Reclassification to another class is only possible
when mistake was done by organisator. In the case of incorrect classification in registration will be the dog
automatically placed in the appropriate class according to age, older than 15 months will be automatically
included in the open class.
Entering the dog on the day of the show is not possible! The reclassification of the dog on the day of show is not
possible!
Documents received after the deadline will not be accepted. Exhibitor undertakes to pay the entry fees even if
the show will not participate whatever the reason. Cancellation of application is not possible.
The exhibitor is responsible for the protection and welfare of the dog at the show. It is forbidden to get dogs
situations in which there is discomfort and health problems, for example leaving the dog in the car in extreme
temperatures in summer or cruelty to dogs.
From the exhibition are excluded females in the second half of pregnancy and breastfeeding females, also dogs
after surgical procedure to remove defects of exterior.Infringements will result exclusion from the current and
the following exhibitions organized by KCHČSV SR.
Females in heat can be exposed.
The referees judge according to the applicable standards issued by FCI. The judge may refuse to judge a dog
who enters late in the ring. The judge is required to exclude dog whose owner will not show the dogs pedigree.
The judge must disqualify aggressive dogs. It is forbidden to stand dog against dog (incitement), loud cheering
(double handling) from outside the ring. It is prohibited to use any products that alter the structure, color or
appearance of hair, skin or nose. It is only allowed trimming, cutting and combing.
The show is held under the FCI and SKJ. The exhibition is open for all dogs registered in stud books recognized
by FCI. Imported dogs must be registered in the SKJ Stud books.
Applications lacking any necessary documents (eg. Scan of Championship certificate for the champion class)
will be without chasing entered into open class.
Caution:
The Presidium of the SKJ at its meeting on 22.09.2014 approved the following resolutions related to the
organizers of exhibitions: Order no. 84/2014
Presidium SKJ approve the recruitment of dogs for exhibition, organized under the auspices of the SKJ, only
with proper proof of origin.
(For the show can not be accepted dogs - puppies, young dogs that have only PUPY CARD, etc.).
This means, that neither the Club shows and European show of CSW, will be no way to take your puppy if you
do not give proper pedigree.
If the show is canceled for the unforeseen reasons, the entry fees are used to cover the costs.
Organiser assumes no responsibility for any illness, loss or death of a dog. Also are not responsible for any
damages or injury caused by the dog / dogs at the time of the show. The owner assumes all responsibility for
damages caused by the dog. On the show organiser is entitled to not accept a dog only in justified situation.
Selling puppies at the exhibition is strictly prohibited!
HEALTH CONDITIONS:
Any dog owned by a Slovak citizen must have a veterinary certificate with valid vaccinations against rabies,
distemper, parvovirus and hepatitis at least 21 days and not more than one year before the show, respectively.
by the length of validity of the vaccine. Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations.
The owner must on the request the organisator show a valid certificate of vaccination of every individual,
which is brought to the exhibition, although not entered on the show!

