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PROGRAM VÝSTAVY: 
 
1. 8:30 – 9:45 - Přejímka psů, veterinární kontrola 
2. 10:00 - Zahájení výstavy  
3. 10:05 - Soutěž „Dítě a čuvač I“ 
4. Soutěž „Dítě a čuvač II“ 
5. 10:15 - Posuzování v kruzích – psi 
6. Po ukončení posuzování psů - Posuzování v kruzích – feny 
7. Po ukončení posuzování psů a fen následují soutěže: Soutěž o titul „Nejlepší 

štěně středoevropské speciální výstavy SC 2015“ 
8. Soutěž o titul „Nejlepší dorost středoevropské speciální výstavy SC 2015“ 
9. Soutěž o titul BOJ „Nejlepší mladý jedinec středoevropské speciální výstavy SC 

2015“ 
10. Soutěž o titul BOV „Nejlepší veterán středoevropské speciální výstavy SC 2015“ 
11. Soutěž o titul „Nejlepší pes středoevropské speciální výstavy SC 2015“ 
12. Soutěž o titul „Nejlepší fena středoevropské speciální výstavy SC 2015“ 
13. Soutěž o titul BOB „Vítěz středoevropské speciální výstavy SC 2015“ 
14. Soutěž o titul BOS – „Nejlepší jedinec opačného pohlaví“ 
15. Soutěž „Nejlepší pár Středoevropské speciální výstavy SC 2015“ 
16. Soutěž „Nejlepší chovatelská skupina Středoevropské speciální výstavy SC“ 
17. Vyhlášení klubových šampionů krásy za rok 2014 
18. Focení vítězů 
19. Bonitace – po ukončení výstavy. 
20. Po bonitaci bude následovat členská schůze Spolku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vážení přátelé, vystavovatelé a příznivci Slovenských čuvačů, 
 
 
Vítám Vás jménem Spolku chovatelů slovenských čuvačů na již druhé 
STŘEDOEVROPSKÉ SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ, pořádané 
naším Spolkem, a to již druhý rok po sobě. 
 
Vítám všechny příznivce plemene, zkušené i začínající chovatele, členy i nečleny 
Spolku a vítám také zájemce o čuvače z řad dětí, z nichž někteří z nich budou 
výstavu zahajovat soutěží Dítě a čuvač. 
 
Posuzování na dnešní klubové výstavě přijala paní Petra Márová, která má mnoho 
zkušeností z posuzování jiných plemen, ale i Slovenských čuvačů. 
 
Vzhledem k dobrým zkušenostem s pořádáním loňské klubové výstavy v Chržíně, 
jsme se i letos rozhodli využít toto příjemné místo pro pořádání výstavy speciální a 
pevně věříme, že se Vám tu bude líbit a že nám bude přát počasí. 
 
Tato výstava je druhou ze tří výstav, které již druhý rok po sobě pořádá Spolek 
chovatelů slovenských čuvačů a musím proto obzvláště poděkovat všem, kteří se 
zcela dobrovolně a ve svém volném čase věnují přípravě a organizaci této a dalších 
námi pořádaných výstav. 
 
Výsledky výstavy budou zveřejněny na webových stránkách našeho Spolku: 
www.slovensky-cuvac.biz , kde najdete i další informace a odkazy na blížící se akce. 
 
Chtěl bych Vás též upozornit na blížící se Mistrovství FCI Tradičních plemen se 
zadáváním titulu Mistr Spolku chovatelů slovenských čuvačů, kterého se náš Spolek 
bude aktivně účastnit. Na poslední straně katalogu a na webu Spolku najdete bližší 
informace a instrukce pro přihlášení. 
 
Všem vystavovatelům přeji příjemné a klidné prožití výstavy a co nejlepší výstavní 
umístění, chovatelům mnoho úspěchů v chovu a všem účastníkům krásné, společně 
strávené chvíle s přáteli se společným zájmem a s našimi úžasnými čuvači ☺  
 
 
 
Ing. Petr Vaník,  
Spolek chovatelů slovenských čuvačů 
 
 
 
 
 



TŘÍDY 
 
Rozdělení do tříd se řídí výstavními řády ČMKU a FCI a je uvedeno na přihlášce. Pro 
třídu pracovní musí být k přihlášce doložen certifikát. Certifikát, opravňující zařadit 
psa do třídy pracovní, vydává ČKS, KJČR, MSKS, SZBK ČR. 
  
KLASIFIKACE 
 
Klasifikace se provádí známkou: 
 
Třída štěňat a dorostu:  
velmi nadějný, nadějný 
 
Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů a čestná:  
výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná  
 
Ve třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců oceněných známkou výborná 
nebo velmi dobrá. 
 
Hodnocení psa se do průkazu původu zapisuje ve výstavním kruhu. 
 

TITULY a SOUTĚŽE 
 
Udělení titulů není nárokové, tituly je možné zadat bez ohledu na počet soutěžících 
psů, pokud kvalit psa odpovídá zadání titulu. 
 
Tituly  čekatelství zadávané ve výstavním kruhu: 
 

� Nejlepší štěně Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
Může být udělen nejlepšímu psovi nebo feně, kteří získali ve třídě štěňat hodnocení 
velmi nadějný 1 
 

� Nejlepší dorost Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
Může být udělen nejlepšímu psovi nebo feně, kteří získali ve třídě dorostu hodnocení 
velmi nadějný 1 
 

� CAJC – čekatelství titulu Junior šampion ČR 
může získat jedinec, který obdržel ve třídě mladých ocenění známkou výborný 1. 
 

� Nejlepší mladý jedinec Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
může být udělen nejlepšímu psovi nebo feně, kteří získali ve třídě mladých 
hodnocení výborný 1, CAJC. 
 

� CAC – čekatelství titulu Český šampion 
může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo vítězů 
hodnocení výborný 1. 
 

� res. CAC 
může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo vítězů 
hodnocení výborný 2. 
 
 
 
 
 



� Nejlepší pes Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
může být udělen nejlepšímu psovi z konkurence mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a 
vítězů. Z každé třídy se může zúčastnit pouze jeden pes s nejvyšší známkou 
výborný. 
 

� Nejlepší fena Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
může být udělen nejlepší feně z konkurence mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a 
vítězů. Z každé třídy se může zúčastnit pouze jedna fena s nejvyšší známkou 
výborný. 
 

� Vítěz Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
může být udělen nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence Nejlepší pes, Nejlepší 
fena, Nejlepší mladý jedinec a Nejlepší veterán Středoevropské speciální výstavy 
Slovenských čuvačů 
 

� Jedinec, který obdrží ve třídě čestné ocenění výborný 1, se stává vítězem třídy 
čestné. 
 

� Jedinec, který obdrží ve třídě veteránů ocenění výborný 1, se stává čekatelem 
Českého veterán šampiona. 
 

� Nejlepší veterán Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
může být udělen nejlepšímu psovi nebo feně, kteří získali ve třídě veteránů 
hodnocení výborný 1. 
 

� BOJ – nejlepší mladý plemene – Best of Juniors 
titul získává Nejlepší mladý jedinec Středoevropské speciální výstavy slovenských 
čuvačů. 
 

� BOV – nejlepší veterán plemene – Best of Veterans  
titul získává Nejlepší veterán Středoevropské speciální výstavy slovenských čuvačů. 
 

� BOB – vítěz plemene – Best of Breed 
titul získává Vítěz Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů. 
 

� BOS – nejlepší z opačného pohlaví – Best of Opposite Sex 
titul získává nejlepší jedinec opačného pohlaví než jedinec, který získal titul BOB. 
 
Tituly a soutěže v závěrečném kruhu: 
 
Na soutěže se nelze přihlásit v den konání výstavy. 
 
 

� Dítě a čuvač I. – pro mladé vystavovatele ve věku 3-10 let (nutné vyplnit do přihlášky) 
 

� Dítě a čuvač II. – pro mladé vystavovatele ve věku 11- 17 let (nutné vyplnit do přihlášky) 
 

� Nejlepší pár Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů – do 
soutěže se může přihlásit vystavovatel, pod jehož jménem byl na výstavě posouzen 
pes a fena. Každá další změna – například doplnění spolumajitelství není povolena. 

 

� Nejlepší chovatelská skupina Středoevropské speciální výstavy Slovenských 
čuvačů – do soutěže se může přihlásit chovatel, z jehož chovatelské stanice bylo na 
výstavě posouzeno nejméně 3 a nejvíce 5 jedinců posouzené na této výstavě, 
pocházející nejméně od dvou různých otců či matek. Chovatel nemusí být majitelem 
jedinců. 
 

 



VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 
 
Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.  
 
Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů. 
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 
veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata.  
Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 
Evropského parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 
 

 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Výstava je přístupná psům a fenám plemene Slovenský čuvač zapsaných 
v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného 
pro zařazení do výstavní třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je 
uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady 
(kopii certifikátu nebo šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a vítězů, budou 
bez urgence zařazeni to třídy otevřené. 
 
Do ČR importovaní psi musí být zapsáni v české plemenné knize. Pokud je pes ve 
spolumajitelství českého a zahraničního majitele, platba probíhá podle toho, kde je 
pes zapsán. Pokud je zapsán v zahraniční plemenné knize, platba musí být v EURO, 
je-li zapsán v české nebo slovenské plemenné knize je platba v Kč. Sleva za 
druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v 
průkazu původu je shodné s prvním, za plnou cenu přihlášeným psem. Každá další 
změna – například doplnění spolumajitelství, bude brána jako přihláška za plnou 
cenu. Stejné ustanovení platí i pro hlášení soutěže párů. Za nesprávně vyplněnou 
přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. 

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani 
za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se dále 
vylučují feny v druhé polovině březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným 
veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Je zakázáno psy upravovat 
jakoukoli látkou, která mění strukturu, barvu nebo tvar srsti, kůže nebo čenichu. 
Povoleno je pouze trimování, zastřižení, česání a kartáčování. Je také zakázáno 
vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. 

Vystavovatel zasláním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy 
v katalogu a na webových stránkách (včetně zveřejnění výsledků výstavy). Rovněž 
se vylučují psi rozhodčího, přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje. 
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k 
uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení 
výstavního řádu, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v 
celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. 

PROTESTY 
 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze 
z formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být 
podán písemně, současně se složením jistiny 1000,- Kč pouze v průběhu 
posuzování v kruhu. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele 
výstavy. 
 



PSI 

Třída mladých 

V1, CAJC, BOJ. BOB, Nejlepší mladý Středoevropské speciální výstavy Slovenských 
čuvačů, VítězStředoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
01  Coudy Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2350/14,  15. 10. 2014 
      o: Marcel Janin ranč,  m: Erin Tatranská perla 
      ch.: Romana Rendlová,   
      maj.: Jan Líkař, Hosín 197, 373 14 Hluboká nad Vltavou 
 
Velmi dobrý 2 
02  Iso Onyx Márk, CMKU/SC/2324/14,  2. 8. 2014 
      o: Chester Orlický talisman,  m: Victoria Queen z Pozdišovskej doliny 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Pavel Gáloš, Sídliště 660, 357 01 Rotava 
 

Mezitřída 

V1, CAC 
03  Atyla Svobodný vrch, CMKU/SC/2181/14,  26. 1. 2014 
      o: ch. Brix Onyx Márk,  m: Aimiee z Lubenských hvozdů 
      ch.: Ing. Kateřina Francouzová,  
      maj.: Michal Ažaltovič, Popelínská 438, 378 53 Strmilov  
 
Velmi dobrý 3 
04  Eragon Jaroslavov dvor, CMKU/SC/2245/-14/14,  20. 5. 2014 
      o: Brian od Čertova kopýtka,  m: Ola Janin ranč 
      ch.: Jaroslav Berta,  
      maj.: Otakara Saksunová, Řepčická 954, 251 68 Kamenice 
 
Velmi dobrý 2 
16  Lenny Orlický talisman, CMKU/SC/2174/14,  11. 1. 2014 
      o: Cristián Orlický talisman,  m: Bellis Orlický talisman 
      ch.: Jana Dušková,  
      maj.: Luděk Valenta, Zalány 101, 262 42 Rožmitál pod Radhoštěm 
 

Třída otevřená 

Výborný 1 
05  Argo Svobodný vrch, CMKU/SC/2180/14,  26. 1. 2014 
      o: ch. Brix Onyx Márk,  m: Aimiee z Lubenských hvozdů 
      ch.: Ing. Kateřina Francouzová,  
      maj.: Petr Kříž, Řepčice 49, 251 69 Velké Popovice 
 
Výborný 2 
06  Miky Bílé království, ČLP/SC/2086,  12. 6. 2013 
      o: Nemo Janin ranč,  m: C.I.B. Chelsey Bílé království 
      ch.: Miroslava Dobešová,  
      maj.: Josef Brýdl, Sloupnice 142, 565 53 
 
 
Třída vítězů 

V2, r.CAC 
07  Ch. Hassan Bílé království, CMKU/SC/1392/08/11,  15. 5. 2008 
      o: Ch. Yrro Iro Janin ranč,  m: Jch. Akki Bílé království 
      ch. + maj.: Miroslava Dobešová, Tisová 42, 566 01, Vysoké Mýto 
 



 
V1, CAC, Nejlepší pes Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
08  Ch. Chuck z Oppidda Lughtwine, CMKU/SC/1636/10/11,  31. 5. 2010 
      o: Ich. Neklan Stop Bohemia Genao,  m: Dorotka z Borovýho hrádku 
      ch.: Jaroslava Říhová,  
      maj.: Jan Krsek, Chudeřínská 60, 436 03 Litvínov 
 

FENY 

Třída štěňat 

Velmi nadějná 1, Nejlepší štěněStředoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
09  Fancy Katčina zahrada, ČLP/SC/2413,  31. 3. 2015 
      o: Anakin Červený potok,  m: Barbucha od Čertova kopýtka 
      ch.: Kateřina Rychetská,   
      maj.: Alena Skočdopolová, Boleslavská 223, 294 42 Luštěnice 
 

Třída mladých 

V1, CAJC, BOS 
10  Cindy Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2355/14,  15. 10. 2014 
      o: Marcel Janin ranč,  m: Erin Tatranská perla 
      ch.: Romana Rendlová,   
      maj.: Jiřina Pitoňáková, Školská 419, 411 18 Budyně nad Ohří 
 
Velmi dobrá 3 
11  Emma ze Starého Rovného, CMKU/SC/2274/14,  17. 6. 2014 
      o: Kubík Janin ranč,  m: Aneta ze Starého Rovného 
      ch.: Pavel Vaněček,  
      maj.: Lenka Vaněčková, Rovná u Hořepníka 31, 395 01 Pacov 
 
Výborná 2 
12  Halina Janin ranč, CMKU/SC/2432/-15/14,  4. 12. 2014 
      o: Jando Bär vom Wolfshorn,  m: Tanja Janin ranč 
      ch.: Jana Goliášová,   
      maj.: Petra Janoušková, Velký Průhon 154, 289 01 Dymokury 
 

Mezitřída 

V2, r. CAC 
13  Baboo z Petroupíma, ČLP/SC/2268,  11. 5. 2014 
      o: Egar Tatranská perla,  m: Anny Tatranská perla 
      ch.: Miroslav Matoušek,  
      maj.: Martina Černická, k Vrchánovu 77, 251 68 Nechánice 
 
Výborná 4 
14  Gweny Bekin dvor, SPKP 10132,  6. 4. 2014 
      o: Bak Carin dom,  m: Asta Bekin dvor 
      ch.: Vlastimil Császári,  
      maj.: Marek Chroust a Jana Štichauerová, Topolská 528, 252 28 Černošice 
 
V1, CAC, Nejlepší fena Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
15  Iowanna z Oppidda Lughtwine, CMKU/SC/2159/13,  2. 11. 2013 
      o: Ich. Perun Janin ranč,  m: Dorotka z Borovýho hrádku 
      ch.: Jaroslava Říhová,  
      maj.: Olga Jüstlová, Ciboušov 183, 431 51 Klášterec nad Ohří 
 
 



Výborná 3 
17  Yzabel Janin ranč, SPKP 10117,  22. 1. 2014 
      o: Baron Jaroslavov dvor,  m: Brita Verný strážca 
      ch.: Jana Goliášová,  
      maj.: Juraj Nosko, Husova 251, 334 52 Merklín 
 
 

Třída otevřená 

V2, r.CAC 
18  Anděla Lučanský svět, CMKU/SC/2099/13/15,  30. 5. 2013 
      o: Nemo Janin ranč,  m: Hedvika z Oppidda Lughtwine 
      ch.: Rudolf Šianský,  
      maj.: Rudolf Šianský, Lučanská 1481, 438 01 Žatec 
 
Velmi dobrá 
19  Aneta ze Starého Rovného, CMKU/SC/1687/10/12,  14. 9. 2010 
      o: Perun Janin ranč,  m: Fanny Bílé království 
      ch.: Pavel Vaněček,  
      maj.: Pavel Vaněček, Rovná u Hořepníka 31, 395 01 Pacov 
 
Výborná 4 
20  Bia Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2068/13,  31. 5. 2013 
      o: Atrey Janin ranč,  m: Erin Tatranská perla 
      ch.: Romana Rendlová,  
      maj.: Václav Zeman, Krupá u Rakovníka 153, 270 09 
 
Výborná 3 
21  Jch. Brie Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2071/13,  31. 5. 2013 
      o: Atrey Janin ranč,  m: Erin Tatranská perla 
      ch.: Romana Rendlová,  
      maj.: Nina Rolencová, Varšavská 8, 360 01 Karlovy Vary 
 
Velmi dobrá 
22  Ewe Onyx Márk, CMKU/SC/1960/12/13,  16. 7. 2012 
      o: Gr. ch. Merlin Hodkovičský les,  m: Angela Onyx Márk 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Marek Chroust a Hana Matějková, Topolská 528, 252 28 Černošice 
 
V1, CAC 
23  Only Janin ranč, CMKU/SC/2109/-13/13,  25. 3. 2013 
      o: C.I.B. Baron Jaroslavov dvor,  m: Ussy Janin ranč 
      ch.: Jana Goliášová,  
      maj.: Jana Hanyková, Sulická 172, 251 68 Kamenice 
 
 
Třída pracovní 

Výborná 1 
24  C.I.B. Chelsey Bílé království, CMKU/SC/1456/09/11,  23. 2. 2009 
      o: Huňoš Frigo Janin ranč,  m: Gr.ch. Essy Bílé království 
      ch. + maj.: Miroslava Dobešová, Tisová 42, 566 01, Vysoké Mýto 
 

 

 

 



Třída vítězů 

V2, r.CAC 
25  Ch. Aimiee z Lubenských hvozdů, CMKU/SC/1714/11/12,  2. 3. 2011 
      o: Yan Černý korálek,  m: Angie Bílý ráj 
      ch.: Miroslav Šimek,  
      maj.: Ing. Kateřina Francouzová, Sobětuchy-Vrcha 16, 537 01Chrudim  
 
Výborná 3 
26  Cameron Onyx Márk, CMKU/SC/1846/11/14,  22. 12. 2011 
      o: Asus z Tasíkova dvora,  m: Victoria Queen z Pozdišovskej doliny 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Ing. René Bělka, K Buchance 108, 460 08 Liberec 
 
V1, CAC 
27  Ch. Honey z Borovýho hrádku, CMKU/SC/2062/13,  28. 5. 2013 
      o: E´Arčí z Borovýho hrádku,  m: Conny Orlický talisman 
      ch.: Jitka Krupková,  
      maj.: Lucie Ábelovská Drtinová, Sportovní 674, 431 51 Klášterec nad Ohří 
 
 

Třída čestná 

Výborná 1, Vítězka třídy čestné 
28  Ch. Kessy Bílé království, ČLP/SC/1837,  27. 12. 2011 
      o: Amír Culkin dvor,  m: Gr.ch. Essy Bílé království 
      ch. + maj.: Miroslava Dobešová, Tisová 42, 566 01, Vysoké Mýto 
 
 

PÁRY 

Nejlepší pár Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
� Hassan Bílé království a Chelsey Bílé království, maj. Miroslava Dobešová 

 
 

CHOVATELSKÁ SKUPINA 

� Bílé království, chov. Miroslava Dobešová – 3. místo 
 

Nejlepší chovatelská skupina Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů 
� Bratroňské štěstí, chov. Romana Rendlová - 1. místo 
� Janin ranč, chov. Jana Goliášová – 2. místo 
� Onyx Márk, chov. Marek Chroust - nenastoupila 

 

DÍTĚ A ČUVAČ I 

� Karolínka Boháčová 7,5 roku + Chelsey Bílé království – 1. místo 
� Tomáš Boháč 10 let + Baboo z Petroupima – 3. místo 
� Adéla Černická 8 let + Only Janin ranč – 5. místo 
� Nela Chroustová 6 let + Gweny Bekin dvor – 6. místo 
� Natálie Matějková, 7 let + Ewe Onyx Márk – 2. místo 
� Ester Ažaltovičová 5 let + Atyla Svobodný vrch – 4. místo 
� Tomáš Brnčal, 9 let + Fancy Katčina zahrada – 7. místo 

 

 



Generální sponzor Středoevropské speciální výstavy Slovenských čuvačů: 
 

 

Blížící se akce se Slovenským čuvačem: 
Spolek chovatelů slovenských čuvačů Vás zve na: 

 
Mistrovství FCI Tradičních plemen 2015 24. - 25. 10. 2015 
se zadáváním titulů: 

"Mistr Spolku chovatelů slovenských čuvačů" 
„I vicemistr Spolku chovatelů slovenských čuvačů“ 
„II vicemistr Spolku chovatelů slovenských čuvačů“ 
 

Klubový závod plemene Slovenský čuvač se bude konat 28. 10. 2015 ve výcvikovém centru DAJAVERA v Načešicích u 
Heřmanova Městce. 
V kategorii IHT 3 se budou zadávat tituly CACITr a CACT, tzn. absolutní vítěz trialu IHT3 může získat titul 

CACITr a získá titul "Mistr FCI tradičních plemen 2015" 

Každý nejlepší pes svého plemene obdrží titul CACT 

tituly CACT a CACITr nejsou nárokové a podléhají FCI pravidlům - více 

... http://www.spolekpaseni.cz/index.php/dokumenty/zkusebni-rady 

 

Titul "Mistr Spolku chovatelů slovenských čuvačů" obdrží pes v kategorii IHT3, pokud trial dokončí - tzn. bude nejlepším 

psem z plemen zastřešených daným klubem a neskončí s výsledkem DISK nebo RET, pokud klub nebude mít zástupce v této 

kategorii, bude titul zadán v nejvyšší zastoupené kategorii. 

 

Startovné pro členy klubu je stanoveno na 300 Kč. Uzávěrka je 19. 10. 2015 

Stále je možné stát se členem klubu, a získat tak nárok na levnější startovné. 

Pro začínající členy je možnost skládání vloh i zkoušek i v předešlých dnech mistrovství.  
Člen, který se již v pasení připravuje a nemá splněnou zkoušku HWT TS se tak může po splnění této zkoušky zapojit do 
závodu dle IHT 1 TS konaného 28.10 2015 
 
Možnosti složení zkoušek: 

24. 10. 2015:  
HWT TS  

ZVOP  

 

25. 10. 2015:  
IHT 1 TS 

HWT TS 

ZVOP  

  

 

 

 

 

 

 

 

ANAKIN Červený potok, Martínkovice 

Aktuální informace s možností on – line přihlášení naleznete na našich www stránkách 

www.slovensky-cuvac.biz 


