
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a 
propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len 
jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. 

Jedince, prihlásené do triedy „mladší dorast“ a „dorast“ musia mať 
pri prihlasovaní už platný preukaz o pôvode vystavený príslušnou 
plemennou knihou, a to aj importované jedince. Kópiu originálu 
preukazu o pôvode, (nie výpis z plemennej knihy klubu či matriky) 
každého jedinca musí majiteľ psa nahrať do online systému. Bez 
toho nemôže byť žiaden jedinec prijatý na výstavu a nemá ani 
význam nahrávať ho do online systému a vypĺňať prihlášku. V prípade 
nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude 
jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, 
jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy 
otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné 
doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu 
pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia 
získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo 
CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), a doklad o titule pre 
triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené 
do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa 
nebudú akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy 
nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! 
Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, 
výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. 
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. 
Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Vystavovatelia 
slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného 
poplatku za psa (netýka sa súťaží). Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú 
povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú 
nárok na vecnú cenu. 

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave 
nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie 
sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti 
je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza 
kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. 
šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. 
Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z 
výstavy. 

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. 
Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k 
nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie 
psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté 
zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k 
vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných 
Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže 
odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je 
povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho 
kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa. 

Upozornenie pre vystavovateľov!

Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v 
katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a 
pohlavia. Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania 
si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. 
Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej 
alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné 
len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

GENERAL PROVISION

The show is organised according to the reglements of the FCI and SKJ 
and the regulations issued by the organizer. Only dogs registered with 
the stud books recognised by the FCI can enter the show. 

Dogs and bitches entered to „minor puppy“ and „puppy“ classes 
must also have a valid pedigree issued by a respective stud book, 
even the imported ones. A copy of the original pedigree (not just a 
stud book certificate) of each dog must be uploaded to the online 
system by the owner. No dog can be accepted to the show without 
this, therefore it is useless to enter this dog to the online system and 
fill in the entry form. In case of a wrong class on the entry form, the 
dog will be automatically entered in the correct class according to his 
age, any dog older than 15 months will in this case be entered in the 
open class. Applications lacking any necessary document (a copy of 
the International working certificate for the working class, a copy of 
the Championship certificate for the champion class (only ICH or CH 
title is valid, do not upload Junior CH titles please) and a copy of a title 
awarding for the honorary class) will be automatically entered into the 
open class without notifying owners. Documents received after the 
last entry closure will not be accepted. It is not possible to enter a dog 
on the day of the show! It is not possible to change the class on the 
day of the show! The organiser may refuse to accept the application 
without stating the reason.

If the show will not be held for the unforeseen cases, the exhibition 
fees will be used to cover the expenses. The organiser cannot be held 
responsible for damages caused by/to a dog. The owner is responsible 
for any damages caused by the dog. Exhibitors of the Slovak national 
breeds pay only 50% of the entry fee (except final competitions). 
Owners of the dogs awarded with the BOB title are obliged to take part 
in the final competitions, otherwise they cannot claim the BOB prize. 

A judge is obliged to disqualify aggressive dogs. Provoking dogs 
against each other is not allowed. It is forbidden to prepare a dog 
with any substance that will alter the structure, colour or form of the 
coat, skin or nose. Only trimming, clipping, combing and brushing 
are allowed. Double handling from outside of the ring is forbidden. It 
is strictly forbidden to leave dogs tied up on trimming tables except 
the time they are being prepared for the show (trimmed, brushed or 
combed). Violation of these rules will result in disqualifying the dog 
from the competition. 

Selling puppies at the exhibition grounds is strictly forbidden!

The exhibitors are responsible for safeguarding and the welfare of 
the dogs at dog shows. It is forbidden to put the dog in a situation 
that can be dangerous for its health and welfare, such as leaving 
it in the car in hot or cold weather and/or treating it in a cruel 
manner. Violation of these rules will result in exclusion from the 
ongoing and future dog shows.

The judges are judging the dogs according to the valid standards 
issued by the FCI. The judge is allowed to refuse to judge a dog that is 
late for his class. The judge is obliged to refuse to judge a dog, whose 
owner is not able to provide the dog´s pedigree when asked by the 
ring steward. 

Attention, dear exhibitors!

The critiques and the catalogue numbers are in the respective rings. 
Please check the catalogue for any mistakes concerning the class or 
sex of your dog. If the dog is in a wrong class, ask for a proper change in 
the show office. Moving a dog from open class to working or champion 
class at the show is not possible. Moving a dog from class to class at the 
show is only possible in case of organizer´s mistake.



PROGRAM

7.30 - 12.00 Príjem psov
9.30 - 14.30 Posudzovanie v kruhoch

10.00 - 17.00 Výdaj cien, zápis do PP
13.00 - 14.45 Junior Handling - predkolá

15.00 Záverečné súťaže
- Veľká cena národných plemien
- Najkrajší jedinci z neuznaných plemien FCI
- Junior Handling - finále
- Najkrajší pár psov
- Najkrajší mladší dorast
- Súťaž o najkrajšiu chovateľskú skupinu
- Nakrajší dorast pes
- Najkrajší dorast sučka
- Najkrajší veterán
- Najkrajší jedinec z triedy čestnej
- Súťaž o junior víťazov skupín FCI (nastupujú jedince, 
ktoré získali CAJC)
- Súťaž o víťazov skupín FCI (nastupujú jedince, ktoré 
získali BOB)
- Súťaž o najkrajšieho mladého psa výstavy  JUNIOR BEST 
IN SHOW
- Súťaž o najkrajšieho psa výstavy  BEST IN SHOW

Zmena programu vyhradená! 

VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými 
očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a 
maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psy 
zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote. 

TRIEDY

•  mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov 
•  dorastu 6-9 mesiacov 
•  mladých 9-18 mesiacov 
•  stredná 15-24 mesiacov 
•  otvorená od 15 mesiacov 
•  pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát) 
•  šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte) 
•  veteránov od 8 rokov 
•  čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

CAJC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy 
a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, 
ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie 
výborný 1

Reserve CAC - môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach 
strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC

CACIB - čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú 
psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi 
kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB

Reserve CACIB - môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a 
jedinec s ocenením R. CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB

BOB - udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže 
nastupujú pes a suka, ktoré získali CAJC, CACIB a V1 v triede veteránov

BOS - najlepší jedinec opačného pohlavia

Junior víťaz skupiny FCI (JUNIOR BIG) - do súťaže nastupujú pes a suka z 
každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali CAJC, vyberá sa prvý z nich

Víťaz skupiny FCI (BIG) - do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého 
plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOB, udeľuje sa poradie prvých troch

Víťaz Junior (JUNIOR BIS) - do súťaže nastupujú junior víťazi skupín, udeľuje sa 
poradie prvých troch

Víťaz MVP (BIS) - do súťaže nastupujú víťazi skupín, udeľuje sa poradie prvých 
troch 

PROGRAM

7.30 - 12.00 Entering the dogs
9.30 - 14.30 Judging in the rings

10.00 - 17.00 Prizes, awards and results confirmation
13.00 - 14.45 Junior Handling - pre-judging

15.00 Final competitions
- Grand Prix National breeds
- Non FCI breeds competition
- Junior Handling - Finals
- Best Couple
- Best Minor Puppy
- Best Breeder´s Group
- Best Puppy Male
- Best Puppy Female
- Veteran Best in Show
- Honor Class Best in Show
- Junior Best in Group (for dogs with CAJC title)
- Best in Group (for dogs with BOB title)
- JUNIOR BEST IN SHOW
- BEST IN SHOW

We reserve the right to change the program!

VETERINARY REGULATIONS

Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations. 

CLASSES

•  Minor Puppy class correctly inoculated puppies up to 6 months  
•  Puppy class 6-9 months 
•  Junior class 9-18 months 
•  Intermediate class 15-24 months 
•  Open class 15 months and over 
•  Working class 15 months and over (FCI working certificate compulsory) 
•  Champion class 15 months and over (Championship certificate compulsory) 
•  Veteran class 8 years and over 
•  Honorary class from dogs with titles Interchampion, Champion, Club winner   
   (Title certificate compulsory)

TITLES AND CHALENGE CERTIFICATES

CAJC SR - Certificate for the Junior Champion title of Slovakia may be awarded 
to dogs and bitches graded as Excellent 1st in junior class

CAC SR – Certificate for the Champion of Slovakia may be awarded to dogs and 
bitches graded Excellent 1st in intermediate, open, working or champion class  

Reserve CAC - may be awarded to dogs and bitches graded as Excellent 2nd 
in intermediate, open, working or champion class

CACIB - the qualifying certificate for the International Championship. Dogs and 
bitches of the FCI recognized breeds that received a CAC in intermediate, open, 
working and champion class, compete for the CACIB

Reserve CACIB - can be awarded to the second best one from those with CAC 
titles or the res.CAC from the class where the CAC winner has also received the 
CACIB

BOB – awarded to the best male or female from each breed. Dogs and bitches 
with CAJC, CACIB and excellent 1 from veteran class compete for this title

BOS - Best of Opposite Sex

Junior Best in Group FCI (JUNIOR BIG) – both dogs and bitches from each 
breed awarded with CAJC title are entering this competition by their respective 
FCI group, only the first place is chosen 

Best in Group FCI (BIG) – a dog or bitch that was awarded the BOB title enters 
this competition by its respective FCI group, 3 places are awarded

Junior Winner of IDS (JUNIOR BIS) - this title will be awarded to the best dog of 
the 10 group winners, 3 places are awarded

Winner of IDS (BIS) - this title will be awarded to the best dog of the 10 group 
winners, 3 places are awarded



SÚŤAŽE

JUNIOR HANDLING
Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť mladého vystavovateľa a svojho 
psa, bez zreteľa na to, či bol prihlásený na výstavu. Súťaží sa v dvoch vekových 
kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov veku mladého vystavovateľa. 

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV
Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ)
prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené 
na tejto výstave.

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch 
jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave 
posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho 
chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek 
alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej 
skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa 
do uvedenej súťaže. Prihlásiť sa treba vo výstavnej kancelárii v deň výstavy do 
13. hodiny.

VEĽKÁ NÁRODNÁ CENA
Do súťaže nastupujú všetky vystavené psy a suky národných plemien 
SR: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač a  
Československý vlčiak.

NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladšieho dorastu 
známku „Veľmi nádejný 1.

NAJKRAJŠÍ DORAST PES A SUKA
Do súťaže nastupujú zvlášť psy a suky, ktoré získali v triede dorastu známku 
„Veľmi nádejný 1“.

NAJKRAJŠÍ VETERÁN
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede veteránov získali známku  
„Výborný 1“.

NAJKRAJŠÍ JEDINEC TRIEDY ČESTNEJ
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede čestnej získali známku 
„Výborný 1“.

VÍŤAZ SKUPINY FCI JUNIOROV
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladých CAJC, podľa 
príslušných skupín FCI.

VÍŤAZ SKUPINY FCI
Do súťaže nastupujú víťazi plemien BOB, podľa príslušných skupín FCI. 

EXPOZÍCIA SKJ

Šampionáty krásy Slovenska bude možné požiadať vystaviť priamo na 
výstavisku. K žiadosti je potrebné odovzdať vyplnenú žiadosť, originály CAC/
CAJC kartičiek, originály posudkových listov, kópiu PP a ostatné doklady podľa 
príslušného poriadku šampionátu. Info k poriadkom šampionátov a tlačivá 
žiadostí: www.skj.sk

PRIHLÁSENIE

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE - www.dogshow.sk

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online 
prihlášky. Nezabudnite uviesť variabilný symbol!

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode 
psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) nie sú akceptované! Platí pre 
všetky triedy. Storno prihlášky nie je možné!

Online štatistiku obsadenia tried nájdete tu:
http://dogshow.sk/statistics.php

Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a 
variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Termín 
uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej 
uzávierke. Výstavný poplatok je nutné uhradiť do 24 hodín po prihlásení. 
Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 10-tich dňoch vymazané. 
Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu 
uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za 
neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. 
Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre 
príjemcu. Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje 
podľa variabilného symbolu.
Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy 
výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne 
predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na 
webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, 
výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov 
výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

COMPETITIONS
 
JUNIOR HANDLING 
The exhibitor can enter a junior handler and their dog to this competition, the 
dog does not have to be entered to the show. The competition has two age 
categories, from 9 to 13 years and from 14 to 17 years. 

BEST COUPLE
An owner (100% same owners on both dogs) can enter his dog and bitch of the 
same breed and variety, that have been judged at this show.

BREEDER´S GROUP 
A breeder can enter his breeder´s group of at least 3 dogs or bitches of the same 
breed, color and size, which have been judged at this show. The dogs don´t 
have to be owned by the breeder, but they must come from the same kennel 
from at least two different litters, at least two different sires and dams. A dog / 
bitch can only be entered to one breeder´s group. Exhibitors are obliged to let 
their dogs compete in this competition when asked by the breeder. Entries are 
accepted till 13:00 in the show office.

GRAND PRIX NATIONAL BREEDS
Final competition for all dogs of Slovak national breeds: Slovenský čuvač, 
Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak.

BEST MINOR PUPPY
Dogs and bitches awarded with „very promising 1“ in the minor puppy class 
enter this competition.

BEST PUPPY MALE & FEMALE
Competition for male and female puppies separately, all those awarded with 
„very promising 1“ in the puppy class. 

BEST VETERAN
Dogs and bitches awarded with „excellent 1“ in veteran class enter this 
competition.

HONOUR CLASS BEST IN SHOW
Dogs and bitches awarded with „excellent 1“ in honour class enter this 
competition.

JUNIOR BEST IN GROUP (JUNIOR BIG)
Both dogs and bitches from each breed awarded with CAJC title are entering 
this competition by their respective FCI group.

BEST IN GROUP (BIG)
All BOB winners enter this competition by their respective FCI groups. 

SKJ OFFICE

You can apply for the Slovak Beauty Championship Diploma at the showgrounds 
and it will be issued immediately. You need to fill in the application form and 
submit all originals of CAC cards and the critiques, a copy of pedigree and other 
certificates required by the respective championship rules. Information and 
forms to be found at www.skj.sk

ENTRIES

ONLINE ENTRY ONLY - www.dogshow.sk

Please pay the entry fees only after you register online. Do not forget to 
mention the variable symbol in your payment information. 

Every entry form must include a clearly readable copy of dog‘s pedigree. Any  
other documents (puppy card, matrika, etc.) are not accepted! This applies to all 
the classes. It is not possible to cancel the entry!

Here you can find the online statistics by classes:
http://dogshow.sk/statistics.php

You will find all the needed payment data (bank account, amount to pay and 
a variable symbol) with your sent entry form in the online system. The closing 
date is also the deadline to pay the entry fee within the given closing date. It 
is compulsory to pay the entry fee within 24 hours after submitting the entry. 
Unpaid entries are automatically cancelled after 10 days without prior notice. 

The entry fees that would not be on the account latest on the closing date 
would be considered unpaid. Each exhibitor must state the variable symbol. For 
foreign payments, state the variable symbol in the information column. It is not 
needed to send a copy of payment, the payment is identified by the variable 
symbol only.  

By submitting the entry of his/her dog the exhibitor is obliged to abide by the 
SKJ/FCI show regulations and Slovak veterinary rules. The exhibitor is giving 
his/ her permission to publish his/her adress in the exhibition catalog and 
on the website of the organizer. He/she also agrees with publishing pictures, 
results and critiques of his/her dog as much as needed by the organizer, the SKJ 
or partners of the show. The entry of a dog is financially binding.



POSUDZOVATELIA

Písomné posudky sa píšu v kruhoch, kde nie je prihlásených viac ako 80 
psov. Pri počte psov v kruhu nad 80 a v kruhu kde sa posudzuje súťaž Junior 
Handling v prípade väčšieho počtu psov ako 40 sa písomné posudky nepíšu. 
V triede mladšieho dorastu a dorastu sa píšu posudky vždy. Maximálny 
počet posúdených psov je 150 za deň na jedného posudzovateľa. Zmena 
posudzovateľov vyhradená.

Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej 
kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne 
so zložením vkladu 50 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa 
prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným 
titulom a pod. je neprípustný. 

INZERCIA

INZERCIA V KATALÓGU PRE PODNIKATEĽOV 

celá strana A5

čierno-biela € 60

farebná € 160

INZERCIA V KATALÓGU PRE CHOVATEĽOV

celá strana A5

čierno-biela € 20

farebná € 80

Formát reklamy: celá strana – A 5 – 115x180mm, hotové li tografie dodané 
v JPG alebo PDF (min. 300 dpi). Uzávierka inzercie je 30 dní pred konaním 
výstavy. Podmienkou pre zverejnenie v katalógu je úhrada vopred.

CENY

Cenu za ocenenie Veľmi nádejný, tituly CAJC, CAC, CACIB si majitelia víťazných 
psov a súk prevezmú vo Výdaji cien. Preukážu sa preukazom o pôvode psa a 
posudkovým listom. Víťazi záverečných súťaží získajú cenu v záverečnom 
kruhu. Víťazi plemien (BOB) dostanú po posúdení psa v kruhu, okrem iných 
dokladov, kartičku BOB, na základe ktorej dostanú cenu pri záverečnej súťaži 
o Víťaza skupiny FCI. Vystavovatelia neúčasťou na záverečných súťažia strácajú 
nárok na ceny.  

Ceny je nutné prevziať počas výstavného dňa. Dodatočné zasielanie cien 
nie je možné.

JUDGES

Written critiques are given in the rings with less than 80 dogs. If the number of 
dogs in the ring is higher than 80 (or higher than 40 in the ring where the Junior 
Handling is also judged), there is no written critiques. In the minor puppy and 
puppy class a written critique is always given. The maximum number of dogs 
judged by one judge is 150 per day. The show reserves the right to change the 
judge

A protest can only be submitted for formal reasons, in writing form, in the show 
office, at the time of the show until the judging in the ring is finished, against 
a deposit 50 eur, which will forfeit in case the decision of the committee is 
unfounded. Protest against any decision made by judge – grade, placement, 
titles, etc., is not allowed.

ADVERTISEMENTS

BUSINESS CATALOGUE ADVERTISEMENTS 

full page

black-and-white € 60

colour € 160

BREEDERS-CATALOGUE ADVERTISEMENTS

full page

black-and-white € 20

colour € 80

The size of the adverisement: full page – A 5 – 115x180mm. Submit 
complete litographies in JPG or PDF (min. 300dpi). Closing of the 
advertisements is 30 days prior to the show with settled payments only. 

PRIZES

The prizes for the titles Very promissing, CAJC, CAC, CACIB will be handed 
out in the booth with „Prizes“ and the critique and the pedigree of the dog is 
required in order to receive the prize. The winners of final competitions receive 
their prizes in the final ring. The BOB winners receive a BOB card in the ring 
along with other documentation, and this card is required for receiving the BOB 
prize in the final ring in the respective Best in group competition. Exhibitors 
that do not take part in the final competitions do not have the right to receive 
the prizes.
All prizes must be taken on that show day on which they were awarded. 
Receiving the price on any other day is not possible. 


