SLOVENSKÝ
NEWFOUNDLANDSKÝ
KLUB
Since 1985

Špeciálna výstava SNK - CAC
Special show SNK – CAC
miesto výstavy / show place : Rozálka Pezinok

3. September 2022 ( Sobota – Saturday)
Rozhodca/judge:

Milan Plundra ( CZ )
Tituly / titles:
BOB, BOS , CAC, CAJC, Najlepší veterán / Best veteran, dorast / puppy, mladší dorast /
minor puppy ,najlepší junior ( best junior )
Uzávierka prihlášok / deadline of entry :

20. August 2022

online entry : www.clubdogshow.sk
info :
www.newfoundland-sk.com

Špeciálna výstava CAC /Special show CAC 3. September 2022 ( Sobota – Saturday )

Program :

09.00 – 10.00 h.
10.00 h.

Príjem psov / reception
Začiatok posudzovania / start of the show

Výstavné triedy / classes :
Mladší dorast / minor puppy
Dorastu/ puppy
Mladých/ young
Stredná/ intermediate
Otvorená/open
Šampiónov/champion

3 – 6 mesiacov/ months
6 – 9 mesiacov/ months
9 – 18 mesiacov/ months
15 – 24 mesiacov/ months
od 15 mesiacov/ from 15 months
od 15 mesiacov/ from 15 months

pre psov a suky, ktoré majú titul medzinárodného alebo národného šampióna.
Must be declared by copy of champion or interchampion title

Veteránov/veteran

8 rokov/ from 8 years

Súťaže / competetions :
Pár psov/couples :
Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svojho psa a suku, ktoré boli posúdené na výstave.
Into this competetion a exhibitor can enter his dog and bitch, those were judged in this show.
Chovateľská skupina /breeders groups:
Do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov z jednej chovateľskej stanice, pochádzajúcich najmenej od
dvoch rôznych matiek alebo otcov, pričom nemusia byť v jeho majetku.
Into this competetion breeder can enter at least three dogs from one kennel, those are at least from two mothers or fathers. He
needs not to own them.
Ceny /prizes:
Všetci vítazi získajú ceny.
Winners will be awarded with the prizes.

Výstavné poplatky /charges:

Triedy/classes

Do 20.8. 2022
Before 20.8.2022
Členovia SNK/Members
Ostatní/ Others
of SNK

1. pes / 1 st. Dog ( mladých / young, stredná /

35,- €

25,- €

30,- €

20,- €

20-€

15,-€

intermediate, otvorena/ open, šampionov/
champions )

2. a ďalší pes / 2. and another dog
(mladých / young, stredná / intermediate,
otvorena/ open, šampionov/ champions )

Mladší dorast, dorast, veteran, páry,
chov. skupiny / minor puppy, puppy, veteran,
couples, breeders groups

Platba na mieste pre učastníkov zo Slovenska = + 3 € / pes.
Platba na mieste pre zahraničných účastníkov = podľa tabuľky / Cash payment for foreigners possible = see charges

Platby za výstavu / payment for show :
bankovým prevodom / bank transfer :
Tatra banka a.s.
Hodžovo námestie 3
SK – 811 06 Bratislava
IBAN : SK75 1100 0000 0029 3348 3533
Swift / Bic : TATRSKBX

Identifikácia platby / identification : registračné číslo psa / dog registration number
Veterinárne predpisy /veterinary rules:
Každý pes musí mať veterinárny preukaz, alebo europetpasport s platnými očkovaniami.
Every dog must have pet passport with valid vaccinations.
Všeobecné ustanovenia/general provisions:
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a FCI. Podpísaním prihlášky sa
vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam výstavného poriadku. Importované jedince
musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ.
K prihláške priložte fotokópiu rodokmeňa a fotokópiu o zaplatení výstavného poplatku!
K prihláške do triedy šampiónov priložte fotokópiu o získaní šampionátu!
The show is organized according to the Show Rules SKJ and FCI. Signing of the application the
exhibitor submits to all provisions of the Show rules.
With application for Class of champions apply a copy of received champion title, otherwise the
dog will be classified for an open class.

Ubytovanie / accomondation:
www.rozalka.sk

Na výstavu srdečne pozývame všetkých našich členov a priaznivcov bez ohľadu na to,
či svojich psov vystavujú alebo nie.

.Oznam pre členov klubu :
Dňa 3 .9. 2022 po skončení výstavy sa uskutoční členská schôdza SNK v priestoroch
arealu Rozálka
Program : 1. Zahájenie schôdze
2. vyhodnotenie výstavy
3. návrhy spravnej rady
4. správy jednotlivých členov správnej rady
5. prejednanie návrhov členov klubu
6. rôzne
7. diskusia
8. záver schôdze
Návrhy členov je možné podávať písomnou formou na adresu podpredsedkyne p.
Peťkovej na adresu : Štefániková 71, 901 01 Malacky, tel : 034 772 66 88 do 20.8.2022
alebo osobne v deň výstavy do 12.00 h
Schôdza je otvorená len pre členov SNK a pozvaných hostí. Hlasovacie právo
majú len členovia SNK nad 18 rokov.
Jaroslava Peťková

podpredsedkyňa SNK

