
 

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV 

PUDLOV 
 

Člen FCI prostredníctvom SPZ, 

Vás pozýva na výstavný víkend s dvoma CAC výstavami 

 

 

 

 

Miesto konania + ubytovanie: Kamenný Mlyn - Vajarský, Plavecký Štvrtok 

www.kamennymlyn.sk   

 

Rozhodcovia 

 

15.09.2012 Marianne Slooijer, Holandsko 

16.09.2012 Gyula Sarközy, Maďarsko 

SKCHP si vyhradzuje právo na zmeny rozhodcov. 

 

Tituly 
 

CAJC: čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých – môže sa udeliť v triede 

mladých, osobitne psom a sukám s ocenením výborný 1.  

CAC: čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy, môže sa udeliť v triedach strednej, 

otvorenej a šampiónov, psom a sukám osobitne, ak na výstave získali ocenenie výborný 1.  

Reserve CAC: udeľuje sa psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej a šampiónov 

jedincom s ocenením výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC.  

Primus Junior: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa alebo 

suku. O titul súťažia držitelia titulu CAJC. 

Klubový víťaz: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa 

a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na KV 15.09.2012 

BOB: Do súťaže nastupujú všetci držitelia CAC, Primus Junior a V 1 veteráni, spolu psy 

a suky. Osobitne pre každú farbu a veľkosť. Titul je zadávaný na ŠV 16.09.2012 

http://www.kamennymlyn.sk/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=1
http://www.kamennymlyn.sk/


 

Šteniec  od 4 – do 6 mesiacov 

Dorastu  od 6 – do 9 mesiacov 

Mladých  od 9 – do 18 mesiacov 

Stredná  od 15 – do 24 mesiacov 

Otvorená  od 15 mesiacov 

Šampiónov  od 15 mesiacov, pre držiteľov titulu 

Národný alebo medzinárodný 

šampión. Potvrdenie o získaní titulu 

musí byť priložené k prihláške. 

Veteránov  od  8 rokov 
 

Program 

 

08:00 - 10:00  Príjem psov 

10:00 - 14:00  Otvorenie výstavy, začiatok posudzovania 

14:00 - 15:00  Prestávka 

15:00   Záverečné súťaže 
 

Všeobecné podmienky 
 

NA VÝSTAVE JE ZAKÁZANÉ LAKOVANIE A POUŽÍVANIE 

PRÍPRAVKOV POZMEŇUJÚCICH FARBU A ŠTRUKTÚRU SRSTI !!! 

 Prihlášku prosíme vyplňte paličkovým písmom! 

 Vystavovateľ sa riadi platnými ustanoveniami výstavných 

poriadkov FCI, SKJ a SKCHP. 

 Pri vstupe na výstavu je vystavovateľ povinný predložiť 

očkovací preukaz s platným očkovaním v rozsahu platných 

veterinárnych predpisov a  vstupný list. 

 Vystavovateľ je povinný dodržiavať všetky veterinárne 

a bezpečnostné predpisy, zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí 

sám alebo jeho pes (suka) na výstave. 

 Vystavovateľ je povinný poslať záväznú prihlášku do termínu 

uzávierky spolu s dokladom o zaplatení výstavného poplatku 

a fotokópiou preukazu o pôvode. Prihlášku je možné po vyplnení poslať 

aj elektronicky. 

 Jedince prihlásené do tried dorastu a veteránov sa 

nepovažujú za 1. prihláseného psa. Zľava za 2. a ďalších psov sa môže 

uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s 

majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.  

 Vstupné listy budú poslané 10 dní pred konaním výstav 

elektronicky, prípadne poštou. 

 Vystavovateľ je povinný riadiť sa pokynmi vedúceho kruhu 

a organizátora výstavy, je povinný nastúpiť so psom k posudzovaniu 

včas, inak stráca nárok na posúdenie svojho psa. Vystavovateľ, ktorý 

opustí výstavu pred ukončením, stráca nárok na vecné ceny. Ak sa 

výstava neuskutoční z objektívnych príčin, budú poplatky použité na 

krytie nákladov spojených s jej prípravou. 

 

Veterinárne podmienky 
 

Každý pes musí mať veterinárny preukaz (pet passport) s platným 

očkovaním proti besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a hepatitíde. 

Záverečné súťaže konané na oboch výstavách 
 

NAJKRAJŠÍ PÁR: do súťaže nastupujú pes a suka rovnakého 

výškového a farebného rázu, v majetku jednej osoby, posúdené na tejto 

výstave. 

NAJKRAJŠIA CHOVATEĽSKÁ SKUPINA: pozostáva z minimálne 3 a 

maximálne 5 jedincov rovnakej farby a veľkosti, bez rozdielu pohlavia, 

odchované v jednej chovateľskej stanici. Nemusia byť vo vlastníctve 

chovateľa. 

NAJLEPŠÍ ODCHOV – PO PSOVI ALEBO SUKE: do súťaže nastupuje 

chovný jedinec s minimálne 3 a maximálne 5 jedincami (potomkami) 

aspoň z dvoch rôznych spojení. 

DIEŤA A PES: I. kategória – deti do 9 rokov, II. kategória – deti od 9 – 

15 rokov 

NAJKRAJŠÍ PUDEL TRIEDY ŠTENIEC: titul získa najlepší pes alebo 

suka z triedy šteniec, ocenení v riadnom posudzovaní známkou veľmi 

nádejný 1, spolu psi a suky všetkých farieb a veľkostí. 

NAJKRAJŠÍ PES TRIEDY DORASTU: titul získa najlepší pes z triedy 

dorastu, ocenený v riadnom posudzovaní známkou veľmi nádejný 1. O 

titul súťažia spolu psi všetkých farieb a veľkostí. 

NAJKRAJŠIA SUKA TRIEDY DORASTU: titul získa najlepšia suka z 

triedy dorastu, ocenená v riadnom posudzovaní známkou veľmi nádejná 

1. O titul súťažia spolu suky všetkých farieb a veľkostí. 

NAJKRAJŠÍ PES - VETERÁN: o titul súťažia spolu psi všetkých farieb a 

veľkostí. 

NAJKRAJŠIA SUKA - VETERÁN: o titul súťažia spolu suky všetkých 

farieb a veľkostí.  

NAJKRAJŠÍ VIACFAREBNÝ PUDEL: o titul súťažia všetci viacfarební 

pudli, bez ohľadu na vek, psi aj suky spolu. 

 

+ Záverečné súťaže KV 15.09. 2012 

 

NAJKRAJŠÍ PUDEL FARBY: bielej, čiernej, hnedej, aprikot, červenej, 

striebornej. O titul súťažia všetci jedinci s ocenením Primus junior, 

Klubový víťaz a V1 veteráni v každej farbe zvlášť. 

NAJKRAJŠÍ INTERŠAMPIÓN: titul získa jedinec – držiteľ titulu ICH, 

ktorý získa na výstave ocenenie KV, V1 veteráni. O titul súťažia spolu 

psi a suky všetkých farieb a veľkostí. 

NAJKRAJŠÍ MLADÝ PES: titul získa najlepší pes, držiteľ titulu Primus 

Junior. O titul súťažia spolu psi všetkých farieb a veľkostí. 

NAJKRAJŠIA MLADÁ SUKA: titul získa najlepšia suka, držiteľka  titulu 

Primus Junior. O titul súťažia spolu suky všetkých farieb a veľkostí. 

NAJKRAJŠÍ PES: titul získa najlepší pes, držiteľ titulu Klubový víťaz. O 

titul súťažia spolu psi všetkých farieb a veľkostí. 

NAJKRAJŠIA SUKA: titul získa najlepšia suka, držiteľka  titulu Klubový 

víťaz. O titul súťažia spolu suky všetkých farieb a veľkostí. 

BIS JUNIOR: titul získa najlepší mladý pudel. Do súťaže nastupuje 

najkrajší pes triedy dorastu, najkrajšia suka triedy dorastu, najkrajší 

mladý pes, najkrajšia mladá suka. 

BIS: titul získa najlepší pudel výstavy. Do súťaže nastupuje Najkrajší 

pes, najkrajšia suka , Najkrajší pes – veterán, najkrajšia suka – veterán. 

 

+ Záverečné súťaže ŠV 16.09.2012 

 

NAJKRAJŠÍ MODERNÝ STRIH: súťaž je pre majiteľov psov, ktorí majú 

pudla ostrihaného v modernom strihu, ktorý bol posúdený na výstave. 

NAJKRAJŠÍ KONTINENTÁLNY STRIH: súťaž je pre majiteľov psov, 

ktorí majú pudla ostrihaného v kontinentálnom strihu, ktorý bol 

posúdený na výstave.  

NAJKRAJŠÍ MILÁČIK: je otvorená súťaž pre všetkých pudlov s PP. 

Pudel nemusí byť posúdený na výstave, môže byť kastrovaný, ostrihaný 

v akomkoľvek strihu, ozdobený akýmikoľvek ozdobami. Posudzuje sa len 

sympatia pudla. Za súťaž sa platí 10 €, pes musí byť prihlásený vopred 

riadnou prihláškou. 

NAJKRAJŠÍ PUDEL JUNIOR - VEĽKÝ, STREDNÝ, TRPASLIČÍ, TOY: 

Do súťaže nastupujú Primus junior čierny, biely, hnedý, aprikot, 

červený, strieborný. Vyberá sa najlepší zo všetkých farieb, pre každú 

veľkosť zvlášť. 

NAJKRAJŠÍ PUDEL - VEĽKÝ, STREDNÝ, TRPASLIČÍ, TOY: Do súťaže 

nastupujú BOB čierny, biely, hnedý, aprikot, červený, strieborný. Vyberá 

sa najlepší zo všetkých farieb, pre každú veľkosť zvlášť. 

BIS JUNIOR: do súťaže nastupujú: Najkrajší pudel junior veľký, 

stredný, trpasličí, toy. 

BIS: do súťaže nastupujú: Najkrajší pudel veľký, stredný, trpasličí, toy. 

 

Uzávierky a poplatky 

 

 

Platba na mieste nebude možná. 

Bankové spojenie 

 

Názov účtu:  Slovenský klub chovateľov pudlov 

Číslo účtu:  43431062/0200  

IBAN:   SK73 0200 0000 0000 4343 1062  

SWIFT:   SUBASKBX  

Banka:  VUB Banka, Borská 5, 84104 Bratislava, Slovakia 

 

 Pre účasť len na KV použite VS: 1509 

 Pre účasť len na ŠV použite VS: 1609 

 Pre účasť na oboch výstavách použite VS: 151609 

 Do popisu platby nezabudnite uviesť meno majiteľa 

vystavovaného psa 

 

Adresa 

 

Adresa na posielanie prihlášok:  SKCHP  

Eva Virgovičová  

Lackova 5  

841 04 Bratislava  

e-mail: show@pudelklub.sk Tel.: 00421903160819  

Triedy 

uzávierka 27.08.2012 
Platba za 

jednu výstavu 

Platba za 

dve výstavy 

za 1. psa 20 € 38 € 

za každého ďalšieho 18 € 34 € 

trieda šteniec, dorastu, veteránov 10 € 18 € 

záverečné súťaže: pár, skupina, 

odchov, dieťa a pes + Najkrajší 

miláčik (! len ŠV) 

10 € 18 € 

mailto:show@pudelklub.sk

