OBLASTNÁ VÝSTAVA PSOV
Kláštor pod Znievom 2020
bez udeľovania CAC

v sobotu 6. 6. 2020 na strelnici
♥ každý účastník súťaže dieťa a pes bude odmenený ♥

H T T P S : / / S P Z O P K M A R T I N . SK

Propozícia:

OBLASTNÁ VÝSTAAVA PSOV Kláštor pod Znievom 2020

bez udeľovania CAC

Termín: sobota 6.6.2020
Miesto konania: Kláštor pod Znievom, strelnica TRgO SPZ Martin
Usporiadateľ: TRgO SPZ Martin, v spolupráci s OPK Martin
Riaditeľ podujatia: Štefan Noga (predseda TRggO SPZ Martin)
Organizačný výbor: Zuzana Badová (tajomník,, ekonóm), členovia: Jaroslav Kramár, Ing. Petra Vlček

Posudzuje: MVDr. Vladimír Piskay (FCI All round judge - SK)
vyrástol vo „svete psov a kynológie“. Vyštudoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Ďalej pracoval v súkromnej veterinárnej sfére, farmaceuticckom priemysle. Venoval sa výžive.
jeho prvým psom bol krátkosrstý jazvečík. Od r. 1992 máá registrovanú chovateľskú stanicu Arvin dvor.
aktuálne vlastní jazvečíky a shar peie.
od r.1998 je rozhodcom exteriéru, od r.2016 je rozhodca FCI pre exteriér všetkých plemien psov
 posudzoval napr. WDS Bratislava 2009, WDS Budapeest 2013, EDS Brno 2014, EDS Brussel 2016,
EDS Kyiv 2017, WDS Leipzig 2017, WDS Amsterdam 20118
 bude posudzovať Československé Vlčiaky a FCI neuznaané plemená EDS Celje 2020
je rozhodcom pre výkon poľovne upotrebiteľných psov: BLL, SD, VSMP
spolužitie so psami, ako členmi rodiny, ho robí odborníkoom schopným pochopiť potreby majiteľov
a samozrejme aj samotných zvierat v záujmovom chove.

MVDr. Lenka Blahušiaková, Záturčianska 1, 036 01 Martin, http://veterinarnaklinikamt.sk/ č. t. 0903 541 806
kompletné očkovanie psa najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy.
psi zo zahraničia musia mať PET PAASSPORT s platným očkovaním proti besnote.
vylúčené budú psy: choré alebo poddozrivé z choroby, suky vo vyššom stupni gravidity, dojčiace suky, šteniatka bez kompletnej vakcinácie.

Všeobecné ustanovenia:
OVP Kláštor pod Znievom 6.6.2020 je usporriadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a propozícií vydaných orgaanizátorom.
Na oblastnú výstavu budú prijaté psy a sukyy plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologickýchh organizácií zastúpených v FCI,
ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej
p
triedy. Importované jedince v majetku občanov SR musia byťť zapísané v SPKP.
Poslaním prihlášky sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam propozície a výstavných poriadkov FCI a SKJ ako aj slovenské veterinárne predpisy.
Ďalej prihlásením sa vyslovuje súhlas na zverejnenie mena a adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátorra, taktiež dáva súhlas na publikovanie
fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavoovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za príppadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa, neručí za škody psom spôsobeené.
Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku.
Usporiadateľ má právo neprijať psa na výstaavu.
Protest proti posúdeniu je neprípustný. Vystaavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, nedodržaniu výýstavného poriadku, a to písomne počas
výstavy (do skončenia posudzovania v kruhooch). Kaucia €50,00 v hotovosti do rúk riaditeľa podujatia.
O proteste rozhodne komisia: V. Piskay, Z. Badová,
B
J. Kramár. Pri zamietnutí, kaucia prepadá v prospech organizáátora.

Prihlasovanie výhradne prostredníctvom

ČAASOVÝ HARMONOGRAM PODUJATIA
do 09,00 príjem psov  09,000 − 09,30 zahájenie  09,30 − 13,00 posudzovanie  od 13.330 záverečné súťaže

VÝSTAVNÉ POPLATKY

1. uzávierka, 30.4.2020
2. uzávierka, 25.5.2020

€20,00/pes
€25,00/pes

 €5 zvýhodnenie za ďalšieho psa bez katalógu v tr.: mladých,
m
strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov 1. uzávierka = €15,000/pes, 2. uzávierka = €20,00/pes.
 €10 zvýhodnenie za ďalšieho psa bez katalógu v tr.: štteniat, dorastu, veteránov a čestnej
1. uzávierka = €10,000/pes, 2. uzávierka = €15,00/pes.

 SÚŤAŽE €5,00/prihlášku 
Výstavné poplatky uhraďte až po registrácii na výsta
tavu, na základe obdržaného e−mailu, v ktorom nájdete výšku poplatku, banko
kové spojenie a variabilný symbol.
Do správy pre prijímateľa uvveďte: OVPKpZ2020 + meno a priezvisko majiteľa psa. Doklad o úhrade si uschovajte.
us
Bez správneho variabilného symbolu nebude možné platbu
p
identifikovať. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávieerke, inak vám vznikne nedoplatok.

TRIEDY
Mladší dorast
Starší dorast
Mladých
Stredná

od komplet vakciná
ácie do 6 mesiacov
6 – 9 mesiacov
9 – 18 mesiacov
15 – 24 mesiacov

Otvorená
Pracovná
Šampiónov
Veteránov
Čestná

od 15 mesiacov
od 15 mesiacov (pra
acovný certifikát)
od 15 mesiacov (šampionát)
od 8 rokov
mimo konkurenciu

Udeľované tituly: VÍŤAZ TRIEEDY, OBLASTNÝ VÍŤAZ, VÍŤAZ OVP Kláštor pod Znievom 2020
SÚŤAŽE




DIEŤA A PES, dieťa do 9 rokov a psa, ktorýý bol posúdený na podujatí, VŠETKY ZÚČASTNENÉ DETI BUDÚ
B
ODMENENÉ.
NAJKRAJŠÍ PÁR, vystavovateľ prihlasuje svojhoo psa a svoju suku rovnakého plemena, posúdené na podujatí, urrčí sa poradie prvých 3.
CHOVATEĽSKÁ SKUPINA, súťaž pre min. 3 jedinnce rovn. plemena, farby a veľkosti z jednej CHS, od rôznych otcoov al. matiek − poradie prvých 3.

V prípadee, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú výstavné pooplatky použité k úhrade
nevyhnuttných nákladov spojených s prípravou OVP Kláštor pod Znievom 2020
P a r k o v n é a v s t u p n é s a n e p l a t í.
Odôvodnnená zmena organizátorom vyhradená.

V prípadde akýchkoľvek nejasností ma prosím neváhajte kontaktovať:

Zuzan
na Badová, tajomník TRgO SPZ Martin
Svätoplukova 16, 03601 Martin, e−mail: spz.martin@gmail.com, č. t.: 09044 391 628, 0903 440 062

