PROPOZÍCIE BONITÁCIA BARDEJOV
Bonitácia AJD v súlade s bonitačným poriadkom v Bardejove, usporiadaná pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu.
Termín, miesto: 10.10.2020, od – do cca. ??,?? hod., Bardejov- Stebnícka Huta
Slnečný majer, Stebnícka huta, GPS 49°24'36.55"N 21°14'39.53"E, www.slnecnymajer.sk
Organizátor: KCHAJD pri SPZ v spolupráci s regionálnymi poľovníckymi organizáciami
Čestné predsedníctvo:

PhDr. Jaroslav Džunda, predseda Oko SPZ Bardejov
Ján Viskup, Predseda OPK Bardejov, tajomník Oko SPZ Bardejov

Organizačný riaditeľ: Ján Viskup, Oko SPZ Bardejov, Stocklova 40, 085 01 Bardejov, 00421 907 907 157, spzbj@mail.t-com.sk
Ekonóm: Igor Ďurček, tel.: 0905 624 369
Špecialisti pre technicko-organizačné zabezpečenie: Radovan Pangrác, Vincent Ščešňák
Zdravotná služba: Ondrej Frančák
Veterinárna služba: MVDr. Martin Hirňák
Bonitačná komisia:

v jednaní

Účastnícky poplatok: €20,00
Jedinca staršieho ako 15 mesiacov môžete prihlásiť do 30/09/2020 výlučne prostredníctvom www.onlinedogshows.sk
Postupujte podľa rýchleho návodu online systému ako poslať prihlášku: dbajte na dodržanie bodu č. 5:
„Výstavné poplatky uhraďte až po registrácii na danú výstavu, na základe e-mailu, v ktorom nájdete: výšku poplatku, bankové spojenie a
variabilný symbol. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné identifikovať vašu platbu. Úhradu vykonajte do 24 hodín po
prihlásení. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávierke, v opačnom prípade vám vznikne nedoplatok.“
Všeobecné ustanovenia:
•
Bonitácia je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a klubového bonitačného poriadku. Psy v majetku občanov SR,
ktorí majú v SR svoje trvalé bydlisko, musia byť zapísané v plemennej knihe SKJ alebo v inej plemennej knihe uznanej FCI.
•
Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške ručí vystavovateľ. Nahratím údajov pri registrácii do online systému dáva vystavovateľ
svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt).
Nahratím prihlášky do online systému sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku FCI, SKJ a slovenské veterinárne
predpisy a vyslovuje v súlade s nadradenými dokumentami týchto organizácií súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a adresy v
katalógu výstavy a na webovej stránke usporiadateľa. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa
potrieb usporiadateľa a partnerov podujatia.
•
Prihlásením na bonitáciu sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.
•
Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy pre príjemcu.
•
Termín uzávierky je súčasne aj najneskorším možným termínom úhrady bonitačného poplatku.
•
Po uzávierke vám bude zaslaná návratka.
•
Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky, a to aj v prípade, ak by bola uzávierka predĺžená. Administratívny poplatok
za jeden úkon organizátorom tvorí 50% účastníckeho poplatku.
•
Usporiadateľ nepreberá záruky za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu
bonitácie.
•
V prípade nekonania sa bonitácie z objektívnych dôvodov môže byť časť výstavných poplatkov použitá na úhradu vynaložených
nákladov spojených s prípravou výstavy a zostatok bude alikvótnou čiastkou vrátený vystavovateľom.
V prípade otázok kontaktujte organizačného riaditeľa podujatia: Ján VISKUP, 00421 907 907 157, spzbj@mail.t-com.sk

Zmena organizátorom vyhradená.

PROPOZÍCIE CAC/CAJC ŠPECIÁLNA VÝSTAVA AJD BARDEJOV, o cenu Jozefa Knapíka
Špeciálna výstava Alpských jazvečíkovitých duričov v súlade s predpismi FCI a poriadkami SKJ s udeľovaním ocenení CAC, CAJC, CC,
Víťaz špeciálnej výstavy (pes), Víťazka špeciálnej výstavy (sučka), BOB, BOS, BOJ, BOV
sa uskutoční pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu.
Termín, miesto: 10.10.2020, od 12,30 hod., Bardejov- Stebnícka Huta
Slnečný majer, Stebnícka huta, GPS 49°24'36.55"N 21°14'39.53"E, www.slnecnymajer.sk
Organizátor: KCHAJD pri SPZ v spolupráci s regionálnymi poľovníckymi organizáciami
Čestné predsedníctvo:

PhDr. Jaroslav Džunda, predseda Oko SPZ Bardejov
Ján Viskup, Predseda OPK Bardejov, tajomník Oko SPZ Bardejov

Organizačný riaditeľ: Ján Viskup, Oko SPZ Bardejov, Stocklova 40, 085 01 Bardejov, 00421 907 907 157, spzbj@mail.t-com.sk
Ekonóm: Igor Ďurček, tel.: 0905 624 369
Špecialisti pre technicko-organizačné zabezpečenie: Radovan Pangrác, Vincent Ščešňák
Zdravotná služba: Ondrej Frančák
Veterinárna služba: MVDr. Martin Hirňák
Posudzuje:

Ing. Marián KONEČNÝ

Udeľované tituly: CAC, CAJC, CC, Víťaz špeciálnej výstavy (pes), Víťazka špeciálnej výstavy (sučka), BOB, BOS, BOJ, BOV
Zraz, prijímanie psov: 10.10.2020, od12,00 hod., Slnečný Majer, výstavný kruh, 12,30 hod. začiatok posudzovania
- súťaže sa budú konať po ukončení posudzovania v kruhu.
TRIEDY
trieda ml. dorastu
trieda dorastu
trieda mladých
trieda stredná
trieda otvorená
trieda pracovná
trieda šampiónov
trieda veteránov
trieda čestná

od kompletného očkovania do 6 mesiacov
6 - 9 mesiacov
9 - 18 mesiacov
15 - 24 mesiacov
od 15 mesiacov
od 15 mesiacov + pracovný certifikát
od 15 mesiacov + šampionát
starší 8 rokov
od 15 mesiacov + CH, ICH, NV, KV, VŠV
(mimo konkurenciu)

účastnícky poplatok: €20,00
SÚŤAŽE (pre zatraktívnenie a popularizáciu plemena sa výhradne jedince predvedené na KV môžu zúčastniť súťaží)
najkrajší pár psov
pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa,
hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.
chovateľská skupina
do súťaže môže chovateľ prihlásiť min. 3 a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú
z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v
majetku chovateľa. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite a pod.
dieťa a pes
do tejto súťaže je možné prihlásiť dieťa a psa posúdeného na výstave.
účastnícky poplatok: €05,00
Tituly a čakateľstvá (nie sú nárokovateľné):
CC – čakateľstvo na klubového šampióna krásy KCHAJD pri SPZ, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede: otvorenej, pracovnej a víťazov.
Zadávanie ostatných ocenení upravuje výstavný poriadok SKJ a jeho prílohy.
CAC/res. CAC - čakateľstvo šampionátu Slovenska
CAJC - čakateľstvo šampionátu mladých Slovenska
BOJ - Najkrajší mladý jedinec - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo sučke z triedy juniorov z konkurencie výborných 1 CAJC.
Víťaz/-ka špeciálnej výstavy - titul môže byť zadaný najkrajšiemu psovi a sučke z tr. strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov z konkurencie V1 CAC.
BOV – Najkrajší veterán – titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo sučke z triedy veteránov z konkurencie výborných 1.
BOS - Najkrajší z opačného pohlavia - do súťaže nastupujú víťazní jedinci CAJC, CAC, V1veteránov opačného pohlavia ako je víťaz plemena.
BOB - Víťaz plemena - do súťaže nastupujú všetci jedinci, ktorí získali titul CAJC, CAC a víťazi triedy veteránov ocenení známkou výborný 1.
Víťaz plemena získava špeciálnu cenu Jozefa Knapíka, zakladadeľa Hubertovych poľovníckych slávností.

Jedinca môžete prihlásiť do 30/09/2020 výlučne prostredníctvom www.onlinedogshows.sk
Postupujte podľa rýchleho návodu online systému ako poslať prihlášku: dbajte na dodržanie bodu č. 5:
„Výstavné poplatky uhraďte až po registrácii na danú výstavu, na základe e-mailu, v ktorom nájdete: výšku poplatku, bankové spojenie a
variabilný symbol. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné identifikovať vašu platbu. Úhradu vykonajte do 24 hodín po
prihlásení. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávierke, v opačnom prípade vám vznikne nedoplatok.“

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) budú akceptované
iba v triede mladšieho dorastu.
Veterinárne predpisy:
Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo PET pas s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne
21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny a veterinárne osvedčenie, že zviera bolo klinicky vyšetrené a
neboli u neho zistené príznaky infekčného ochorenia nie staršie ako 2 dni.
Protesty:
Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa nie je prípustný. Protest je možné podať iba z formálnych dôvodov a to písomne počas konania
výstavy a súčasne so zložením finančnej čiastky €40,00 u organizačného riaditeľa výstavy. O prerokovaní komisiou a výsledku musí byť
urobený písomný zápis. V prípade rozhodnutia v neprospech vystavovateľa záloha prepadá v prospech organizátora výstavy.
Všeobecné ustanovenia:
•
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a poriadku pre udeľovanie klubového šampióna krásy. Psy v majetku
občanov SR, ktorí majú v SR svoje trvalé bydlisko, musia byť zapísané v plemennej knihe SKJ alebo v inej plemennej knihe uznanej FCI.
•
Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške ručí vystavovateľ. Nahratím údajov pri registrácii do online systému dáva vystavovateľ
svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt).
Nahratím prihlášky do online systému sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať výstavný poriadok FCI, SKJ a slovenské veterinárne predpisy
a vyslovuje v súlade s nadradenými dokumentami týchto organizácií súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a adresy v katalógu
výstavy a na webovej stránke usporiadateľa. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb
usporiadateľa a partnerov výstavy.
•
Prihlásením na výstavu sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.
•
Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy pre príjemcu.
•
Termín uzávierky je súčasne aj najneskorším možným termínom úhrady bonitačného poplatku.
•
Po uzávierke vám bude zaslaná návratka.
•
Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky, a to aj v prípade, ak by bola uzávierka predĺžená, rovnako zmena triedy je
možná len do termínu uzávierky. Administratívny poplatok za jeden úkon organizátorom tvorí 50% účastníckeho poplatku.
•
Usporiadateľ nepreberá záruky za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu
výstavy.
•
V prípade nekonania výstavy z objektívnych dôvodov môže byť časť výstavných poplatkov použitá na úhradu vynaložených
nákladov spojených s prípravou výstavy a zostatok bude alikvótnou čiastkou vrátený vystavovateľom.
V prípade otázok kontaktujte organizačného riaditeľa podujatia: Ján VISKUP, 00421 907 907 157, spzbj@mail.t-com.sk

Zmena organizátorom vyhradená.

NOVINKY 2020 „VÝNIMKY V PRIZNÁVANÍ SLOVENSKÝCH ŠAMPIONÁTOV KRÁSY
Prezídium SKJ schválilo nasledovné výnimky v priznávaní slovenských šampionátov krásy platné pre čakateľstvá a potvrdenie šampionátov
získané DO 31.12.2020 (a len z obdobia koronakrízy, nie z predchádzajúcich rokov):
•
•
•
•
•
•

akceptovanie aj hodnotenia VN1 pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat z Oblastných výstav organizovaných na Slovensku
pod záštitou SKJ do 31.12.2020 a len z roku 2020
predĺženie vekovej hranice z 12 na 18 mesiacov pre udelený CAJC, ktorý bude využitý ako náhrada jedného ocenenia VN1
do 31.12.2020 a len z roku 2020
akceptovanie hodnotenia V1 pre priznanie titulu Slovenský veterán šampión aj z Oblastných výstav organizovaných na Slovensku
pod záštitou SKJ do 31.12.2020 a len z roku 2020
do 31.12.2020 akceptovanie nesplnenia podmienky jedného hodnotenia z MV na priznanie Slovenského šampióna šteniat
a Slovenského veterán šampióna do 31.12.2020 a len z roku 2020
predĺženie vekovej hranice z 24 na 30 mesiacov pre udelený CAC, ktorý bude využitý ako náhrada jedného ocenenia CAJC
pre priznanie titulu Slovenský šampión krásy mladých do 31.12.2020 a len z roku 2020
zmenu podmienok do 31.12.2020 priznaný titul Slovenský šampión krásy mladých pri splnení podmienok: 1xCAJC a 2xCAC
(z toho 1 hodnotenie z MV) do 31.12.2020 a len z roku 2020

Diplomy pre šampionáty uplatňujúce výnimky poskytnuté Prezídiom SKJ musia byť vystavené do 31.12.2020.“

