
SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ 
               E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz , www: www.slovensky-cuvac.biz 

 

Klubová výstava  
24. 9. 2022 

 
Místo konání: VENKOVNÍ PROSTORY  

KK Zetor Brno, Jedovnická 7a 

628 00 Brno 

49.2159092 N 

16.6758922 E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Se zadáváním titulů a soutěže: 
CAJC, CAC, Res. CAC 
Nejlepší štěně výstavy 
Nejlepší dorost výstavy 
BOJ, BOV, BOS, BOB 

 
Rozhodčí: Tibor Havelka 

 
Na výstavě se bude posuzovat podle platného výstavního řádu. 
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Program výstavy: 
 
9.15 – 9:45             Přejímka psů, veterinární kontrola 

10:00                      Zahájení výstavy 

10:05                      Soutěž „Dítě a pes“ 

Následně                Posuzování v kruhu psi 

Následně                Posuzování v kruhu feny 

Následně                Bonitace 

 

Závěrečné soutěže probíhají v tomto pořadí: 

 

Soutěž o titul „Nejlepší štěně“ 

Soutěž o titul „Nejlepší dorost“ 

Soutěž o titul „Nejlepší mladý pes“ 

Soutěž o titul „Nejlepší mladá fena“ 

Soutěž o titul BOJ „Nejlepší mladý plemene BOJ“ 

Soutěž o titul BOV „Nejlepší veterán plemene BOV“ 

Soutěž o titul „Nejlepší jedinec tříd čestných“ 

Soutěž o titul „Nejlepší pes“ 

Soutěž o titul „Nejlepší fena“ 

Soutěž o titul BOB „Vítěz plemene BOB“ 

Soutěž o titul BOS „Nejlepší z opačného pohlaví BOS“ 

Soutěž „Nejlepší pár psů “ 

Soutěž „Nejlepší chovatelská skupina“ 
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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 v katalogu a na 
webových stránkách. Včetně výsledků výstavy, formou povýstavního katalogu + 
fotogalerie psů. 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. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozhodčího oproti propozicím. Změna 
propozic vyhrazena. 

Veterinární podmínky 
 
Prospěch a zdraví psů musí být NEJVYŠŠÍ PRIORITOU na všech výstavách psů. 
 
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.  
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➢ 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 

 
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. 
 
Výstavní třídy a požadavky 
Na výstavu může být přijat pouze jedinec s průkazem původu vydaným plemennou 
knihou členského subjektu FCI nebo plemennou knihou státu, který má s FCI 
uzavřenou dohodu. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy 
(tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání 
přihlášky. 
 
 
 

třída věk dokumenty 

štěňat 4- 6 měsíců oboustranná kopie průkazu původu (pokud byla vydána) 

dorostu 6-9 měsíců oboustranná kopie průkazu původu (pokud byla vydána) 

mladých 9-18 měsíců oboustranná kopie průkazu původu 

mezitřída 15-24 měsíců oboustranná kopie průkazu původu 

otevřená od 15 měsíců oboustranná kopie průkazu původu 

 
pracovní 

 
od 15 měsíců 

oboustranná kopie průkazu původu + kopie národního pracovního 
certifikátu opravňující k zařazení do třídy pracovní (nikoli tabulka 
ze zkoušek). Bez tohoto dokladu bude pes zařazen do třídy 
otevřené. 

 
 
vítězů 

 
 
od 15 měsíců 

oboustranná kopie průkazu původu + kopie diplomu 
mezinárodního šampionátu nebo národního šampionátu 
přiznaného členským státem FCI nebo státem, který má s FCI 
dohodu. Titul musí být získán v konkurenci dospělých. Bez tohoto 
dokladu bude pes zařazen do třídy otevřené. 

 
 
čestná 

 
 
od 15 měsíců 

oboustranná kopie průkazu původu + kopie diplomu 
mezinárodního šampionátu nebo národního šampionátu 
přiznaného členským státem FCI nebo státem, který má s FCI 
dohodu. Titul musí být získán v konkurenci dospělých. Bez tohoto 
dokladu bude pes zařazen do třídy otevřené. 

veteránů od 8 let oboustranná kopie průkazu původu 
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Uzávěrka a platby 
 

  
Platba pro členy SCHSČ 

 
Platba pro nečleny 

Platba pro zahraniční 
vystavovatele 

1. pes 800 Kč 1100 Kč 40 euro 

2. a další pes 500 Kč 700 Kč 25 euro 

Dorost 400 Kč 550 Kč 20 euro 

štěně, veterán 200 Kč 300 Kč 10 euro 

třída čestná 200 Kč 300 Kč 10 euro 

soutěže – páry, 
skupiny 

200 Kč 300 Kč 10 euro 

dítě a pes 200 Kč 300 Kč 10 euro 

 
 

ONLINE přihlášky: https://www.dogoffice.cz/ 
 

Uzávěrka přihlášek: neděle 11. 9 . 2022 
 

Storno poplatky: do uzávěrky vracíme celou částku, po uzávěrce 0 Kč. 
Děkujeme za pochopení 

 

 
 
 

PLATBA 

 
Fio Banka a. s. 

Číslo účtu: 2500055111/2010 
 

Variabilní symbol: telefonní číslo uvedené v systému dogoffice.cz 
Účel platby, zpráva pro příjemce: jméno majitele 

 
IBAN SK05 8330 0000 0025 0005 5111 

SWIFT (BIC):FIOZSKBAXXX 
 

majitel účtu: 
Spolek chovatelů slovenských čuvačů 

 

Výstavní poplatky lze platit převodem na účet Spolku nebo složenkou typu A. 
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Bonitace  
 
Po skončení výstavy bude probíhat bonitace.  
Přihlášku k bonitaci a platební údaje potřebné k zaplacení naleznete na  
http://www.slovensky-cuvac.biz/images/kestazeni/prihl_bonitace_2015n.pdf 
 
Přihlášku na bonitaci zasílejte na e-mail adresu: 
vybor@slovensky-cuvac.biz 
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Tituly a soutěže 

➢ Dítě a pes. – pro mladé vystavovatele ve věku 3-9 let (nutné vyplnit do přihlášky 

Dogoffice) 

➢ CAJC může být zadán psům a fenám oceněným ve třídě mladých známkou 

výborný 1.  

➢ CAC může být zadán psům a fenám oceněným v mezitřídě, třídě otevřené, 

pracovní a vítězů známkou výborný 1.  

➢ Res. CAC může být zadán psům a fenám oceněným v mezitřídě, třídě 

otevřené, pracovní a vítězů známkou výborný 2.  

➢ Nejlepší štěně výstavy soutěže se mohou zúčastnit jedinci pes i fena - 

oceněná známkou velmi nadějný 1 na této výstavě ve třídě štěňat.  

➢ Nejlepší dorost výstavy soutěže se mohou zúčastnit jedinci - pes i fena 

ocenění známkou velmi nadějný 1 na této výstavě ve třídě dorostu.  

➢  Nejlepší mladý pes, Nejlepší mladá fena se zadává psům a fenám 

oceněným ve třídě mladých známkou výborný 1, CAJC.  

➢  Nejlepší pes, Nejlepší fena se zadává psu a feně oceněných známkou 

výborný 1, CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů.  

➢ Vítěz třídy čestné od 15 měsíců, je přístupná pro psy a feny s uznaným 

mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, 

Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového 

vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 z třídy 

čestné postupuje do soutěže o BOB a BOS. 

➢ Nejlepší jedinec tříd čestných soutěže se mohou účastnit jedinci pes i fena 

ocenění známkou V1 v třídě čestné. 

➢ Nejlepší mladý plemene – BOJ, do soutěže nastupují nejlepší mladý pes 

(CAJC) a nejlepší mladá fena (CAJC).   

➢ Nejlepší veterán plemene – BOV, titul získává nejlepší veterán pes nebo 

fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním 

V1. Do soutěže nastupují nejlepší veterán pes a fena (V1 z třídy veteránů).   

➢ Vítěz plemene – BOB, Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a 

fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy 
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veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena. Na klubových a speciálních 

výstavách postupuje do soutěže i výborný 1 z třídy čestné. 

➢ Nejlepší z opačného pohlaví – BOS, titul získává jedinec opačného pohlaví, 

než je jedinec, který získal BOB.  Do soutěže nastupují všichni viz. BOB. 

 

➢ Nejlepší pár psů 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 do soutěže může chovatel přihlásit minimálně 

tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, 

kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli 

na výstavě posouzeni. Chovatel nemusí být majitelem jedinců. 

 

 
Udělení titulů není nárokové, tituly je možné zadat bez ohledu na počet soutěžících 
psů, pokud kvalita  kandidáta odpovídá. 
 
Na soutěže se nelze přihlásit v den konání výstavy 

 
 
Případné změny v konání výstavy budou zveřejněny na internetových stránkách 
www.slovensky-cuvac.biz. 
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