
 

 

Klub tibetskej dogy pod záštitou SPZ a SKJ 
 

KLUBOVÉ DNI, ŠPECIÁLNA VÝSTAVA-CAC/CAJC, 
BONITÁCIA 

 

14.9.- 15.9.2019 – Kamenný mlyn 
 

Posudzovateľ:  pani Helin Tenson (Fínsko) 
 
Miesto konania: Kamenný Mlyn – Vajarský, 900 68 Plavecký Štvrtok   
 
Uzávierka:   6.9. 2019 
 
Zadávané tituly:  CAJC, CAC, Res. CAC, Víťaz špeciálnej výstavy 2019, Víťaz mladých 

špeciálnej výstavy 2019, Junior BOB, BOS, BOB 
 
CAJC – čakateľstvo na národného šampióna krásy mladých, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v 
triede mladých 
CAC – čakateľstvo na národného šampióna krásy, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede strednej, 
otvorenej alebo šampiónov 
Res. CAC - môžu získať psy a suky s ocenením výborný 2 v triede strednej, otvorenej alebo šampiónov 
Víťaz mladých špeciálnej výstavy – udeľuje sa psovi a suke s ocenením CAJC v triede mladých.  
Víťaz špeciálnej výstavy – udeľuje sa psovi a suke. Do tejto súťaže nastupujú jedince s ocenením V1, CAC z 
triedy strednej, otvorenej a šampiónov.  
Najkrajší mladý jedinec plemena (Junior BOB) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi plemena, do 
súťaže nastupujú pes a suka z triedy mladých s ocenením V1, CAJC 
Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi plemena, do tejto súťaže nastupujú jedince s titulom 
CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy a veterán s ocenením výborný 1 
Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) - do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako víťaz plemena 
(BOB) s ocenením CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy a veterán s ocenením výborný 1 
Tituly nie sú nárokovateľné, rozhodca sa môže rozhodnut ich neudeliť.  

 
Program:  
14.9.2019 (Sobota) – Klubové dni: 
16:00 – 17:30 Sranda závod 

18:00 – 19:00 Výročná členská schôdza Klubu tibetskej dogy 

od 19:00 Večera – grilovačka, pivo, kofola (členovia klubu zdarma, nečlenovia 8 € za osobu) 

15.9.2019  (Nedeľa) - Špeciálna výstava + bonitácia 
od 9:30 Registrácia psov 

od 10:00 Začiatok posudzovania, po skončení posudzovania bonitácia 

od 12:00  Obed – cigánska (členovia klubu zdarma, nečlenovia 3 € za osobu) 

Počet osôb, ktoré majú záujem o večeru/obed, prosím vyplňte do formulára - Záväzná objednávka občerstvenia, 
ktorý je súčasťou prihlášky. Poplatok za večeru/obed prosíme uhradiť spolu s výstavným poplatkom na účet klubu.  

 
Ubytovanie: Kamenný Mlyn – Vajarský, 900 68 Plavecký Štvrtok,Tel:00421 34 77932 79, 

kamennymlyn@kamennymlyn.sk. Je zakázané ponechať psa bez dozoru na izbe alebo v iných priestoroch. 
Za všetky škody spôsobené psom zodpovedá majiteľ psa. 
 

Výstavné poplatky: 
 

ČLEN 
KLUBU 

NEČLEN 
KLUBU 

Za prvého psa vrátane katalógu 20 Eur 31 Eur 

Za ďalšieho psa v triede mladých, strednej, otvorenej, šampiónov 18 Eur 29 Eur 

Za psa v triede šteniat, dorastu, čestnej a veteránov 13 Eur 18 Eur 

Súťaže – Najkrajší pár, Najkrajší chovateľská skupina 10 Eur 13 Eur 

 
Výstavné poplatky a poplatky za občerstvenie musia byť na účte klubu najneskôr deň pred konaním výstavy. 
Platba v deň výstavy nie je možná. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Pri väčšom počte prihlásených 
psov jedného majiteľa sa jedince do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov nepovažujú za 1.prihláseného psa. 



 

 

Zľava za druhého a ďalšieho psa môže byť uplatnená len vtedy, ak je meno majiteľa v plnom znení zhodné 
s prihláškou prvého psa. Potvrdenie o platbe si uschovajte a prineste so sebou na výstavu. 
 
Bankové spojenie 
Názov účtu:          Klub Tibetskej dogy                
Číslo účtu/kód banky:    2600885614/8330 
    2600885614/2010 - pre platby z Českej republiky  
SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX 
IBAN:  SK5583300000002600885614 
variabilný symbol: členovia klubu uvádzajú svoje pridelené číslo 
Adresa banky: Fio banka, a.s., Nám.SNP 21, 811 01 Bratislava 
Do správy pre prijímateľa uveďte: SVII 2019 + meno majiteľa psa 

 
Prihláška: 
 
Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku!!! Nečitateľné prihlášky nebudú na výstavu prijaté. Prihlášky, ku 
ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov a čestnú) 
bez urgovania chýbajúcich dokladov a upozornenia majiteľa psa na túto skutočnosť budú preradené do triedy 
otvorenej. Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená. 
Úplne a čitateľne vyplnené prihlášky, kópiu o preukazu pôvodu psa, záväznú objednávku občerstvenia, kópiu 
dokladu o zaplatení výstavného poplatku a poplatku za občertsvenie zasielajte: 
e-mailom na adresu: klubdokhyi@gmail.com  
alebo poštou (nie doporučene) - na adresu: Martina Hudcovicová, Vaďovce 177, pošta Kostolné.  
Prijatie prihlášky bude potvrdzované e-mailom, v prípade otázok kontaktujte tajomníčku klubu telefonicky na čísle 
+421 915 766 837, alebo emailom na adrese klubdokhyi@gmail.com 

 
Bonitácia:  
 
Úplne a čitateľne vyplnenú prihlášku na bonitáciu, obojstrannú kópiu preukazu o pôvode psa, fotografiu bočného 
pohľadu stojaceho psa/suky zašlite najneskôr mesiac pred bonitáciou poradcovi chovu:   
e-mailom na adresu: mhudcovicova@yahoo.com, alebo poštou na adresu: Martina Hudcovicová, Vaďovce 177, 
pošta Kostolné 91613.  
Bonitačný poplatok je pre člena klubu 30 Eur a pre nečlena klubu so 100% príplatkom. Bonitačný poplatok platí 
majiteľ psa/suky na účet klubu najneskôr dva týždne pred konaním bonitácie. 

 
Všeobecné ustanovenia 
 
Výstava je usporiadaná podľa platného výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave se môžu zúčastniť len jedince 
zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Podpísaním prihlášky sa vystavovateľ podrobuje všetkým 
ustanoveniam výstavného poriadku. Usporiadateľ môže vrátiť prihlášku, ktorá prišla po uzávierke a vrátiť výstavný 
poplatok. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa výstava neuskutočnila z objektívnych príčin. V tom prípade sa 
použijú na uhradenie vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby v katalógu spôsobené chybne 
vyplnenou prihláškou. 
Rozhodca má právo odmietnuť posúdiť psa, ktorého majiteľ nepredložil v kruhu preukaz pôvodu vystavovaného 
psa alebo nastúpil do kruhu neskoro. Rozhodca musí vylúčiť a neposúdiť psa, ktorý je agresívny. 
Vystavovateľ – majiteľ psa zodpovedá za všetky škody, ktoré pes zapríčinil a je povinný odstrániť exkrementy 
svojho psa areáli konania výstavy. 
Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené psom alebo vystavovateľom, ani za škody, ktoré 
vzniknú uhynutím alebo stratou psa. Voľné pobehovanie psov po areáli je zakázané. 
  

Veterinárne predpisy 
 
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej 
hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psy zo 
zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote. 
 

Protesty 
 
Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa nie je prípustný. Protest je možné podať iba z formálnych dôvodov, a to 
písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhoch) po zložení istiny 35 €. O proteste rozhodne 
komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá istina v prospech usporiadateľa. 
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