
Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov a ŠK Polysport 

Vás pozývajú na 

HLAVNÚ ŠPECIÁLNU VÝSTAVU NEMECKÝCH OVČIAKOV 

s udeľovaním titulov Klubový víťaz, CAC - čakateľstvo Šampióna SR 

27. - 28.9.2014 Malý Lapáš - Ranč Nový dvor
 

 

Rozhodca:  J. Stiegler /SV/  -psi 

   M. Oßmann /SV/ - suky 

 

Figuranti:   Martin Tóth, Martin Majer 

 

Uzávierka prihlášok: 

1.uzávierka  17.8.2014 

2.uzávierka  15.9.2014 
 

Poplatky 

1.uzávierka  10,- € za 1.psa 
   7,- € za každého ďalšieho psa 

2.uzávierka  13,- € za psa 

Platba v deň výstavy  33,- € za psa 

 

Miesto konania: 

Výcvikové stredisko Z POLYTANU SK, Ranč Nový dvor 

Malý Lapáš 1 – Majer, 951 04 Malý Lapáš okr. Nitra 

 

GPS: 48.298169364, 18.170099258, 48° 17' 53.4097099" N, 18° 

10' 12.3573303" E 

 

Program 

Piatok 26.9.2014  

17,00   oficiálny tréning 
 

Sobota 27.9.2014  

07,00 – 8,00 hod.  príjem psov 

08,00 – 9,30 hod.  skúška povahy 

09,30 – 10,00 hod.  zahájenie výstavy 

10,00 – 16,00 hod.  kompletné posúdenie všetkých 
tried dorastu 

posúdenie v statike ostatných  

tried 
19,00 hod.   spoločenský večer 

 

Nedeľa 28.9.2014  

08,00 – 09,00 hod.  prehliadka odchovných skupín 

   po plemenníkoch 

09,00 – 16,00 hod.  posudzovanie všetkých tried 
16,00 – 17,00 hod.  súťaž chovateľských staníc 

17,00 – 17,30 hod.  ukončenie výstavy 

 

Rozdelenie tried 

Dorastu I.  vek v deň výstavy  6 –9 mesiacov 

Dorastu II. vek v deň výstavy  9 - 12 mesiacov 

Mladých   vek v deň výstavy  12 – 18 mesiacov 

Dospievajúcich  vek v deň výstavy  18 – 24 mesiacov 

Dospelých  vek v deň výstavy  od 24 mesiacov 

 

Upozornenie 

V triede mladých, dospievajúcich a dospelých sa vykonáva skúška 
ľahostajnosti k streľbe.  

 

Podmienky účasti v triede dospelých 

Platný RTG bedrových kĺbov a skúška z výkonu podľa skúšobných 

poriadkov krajín FCI. Pre jedince narodené po 1.1.2006 platný aj 

RTG lakťových kĺbov (platí aj pre zahraničných vystavovateľov) 

 

Udeľovanie titulov 

CAC - čakateľstvo Šampióna SR môže získať pes a suka  v triede 
dospelých. 

Klubový víťaz -  môže získať pes a suka  v triede dospelých. 

Na hlavnej špeciálnej výstave sa robí preskúšanie povahy dospelých 
psov a súk a udeľuje sa titul Výberová trieda - VA.  

Kritéria pre udelenie tejto triedy určuje Predsedníctvo SÚCHNO.  
Skúška povahy sa posudzuje nasledovne: Pes (suka), ktorý nesplní 

skúšku povahy, je hodnotený ako vadný. Pes (suka), ktorý nepustí, 

je zaradený na koniec skupiny, v ktorej bol hodnotený  
(napr. V,VD,D,...). Pes (suka), ktorý splní skúšku povahy so 

známkou dostatočne, je hodnotený o jeden stupeň nižšie. 

 

 

On-line prihláška tu:  hsvno.klubovavystava.sk 

Prednostne prosím využívať On-line prihlášku! 

 

Písomné prihlášky a platby: (iba ak nebola vyplnená on-line 

prihláška) spolu s kópiou PP a dokladom o zaplatení zasielajte 

na adresu:  

Michaela Ondrejková 

Hájska 336, 951 93 Machulince 

email: hsvno2014@gmail.com 
 

Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko 

Názov účtu :  Športový Klub POLYSPORT 
Číslo účtu :  6851272001/5600 

IBAN:    SK 42  5600 0000 0068 5127 2001 

SWIFT/BIC CODE:   KOMASK2X 

(do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a HSVNO) 

 

Súťaž chovateľských staníc 

Do súťaže sa môžu prihlásiť chovatelia u vedúcich kruhov 

najneskôr do nedele do 13,00 hod.! 

Do súťaže môže chovateľ prihlásiť skupinu 5 jedincov, 
pochádzajúcich z rôznych vrhov jednej chovateľskej stanice, 

najmenej po 2 rôznych matkách, alebo otcoch. Rozhodca určí 

poradie staníc podľa plemennej typickosti a jednotnosti. 
 

Súťaž odchovných skupín 

V zmysle Chovateľského poriadku SÚCHNO, čl.18 môžu byť do 
prehliadky odchovných skupín po jednotlivých plemenníkoch 

prihlásení min. 5 jedinci po jednom otcovi. Vyhodnotení budú 

všetci plemenníci, po ktorých nastúpi na prehliadku min. 5 jedincov. 
Všetci jedinci, zúčastnení na HŠV NO sú povinní zúčastniť sa 

prehliadky odchovných skupín po plemenníkoch. V prípade 

neúčasti sa títo jedinci nemôžu zúčastniť 2 Oblastných výstav 
SÚCHNO. 

 

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 platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET 

PASSPORT s platným očkovaním proti besnote. 

 

Importovaní jedinci v majetku občanov SR musia byť zapísaní 

v Plemennej knihe SÚCHNO. 

 

Všeobecné ustanovenia 

Prihláškou je čitateľná obojstranná fotokópia preukazu o pôvode so 

zaradením jedinca do triedy + doložený doklad o úhrade. 
V triede dospelých je potrebné doložiť doklad o vykonanej skúške 

a bonitačnú kartu (ak ju jedinec má vystavenú), platný RTG. 

V prípade prihlášky viacerých jedincov je potrebné k dokladu 
o úhrade doložiť rozpis jednotlivých jedincov, za ktorých bola 

platba realizovaná. Platbu na mieste v deň výstavy je potrebné 
uviesť na prihláške. Neuhradené prihlášky nebudú prijaté! 

Vystavovateľ je povinný uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak 

sa na výstave so psom z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.  
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť akciu z dôvodu vyššej 

moci. Nezaradiť jedinca do katalógu v prípade neúplnej, alebo 

nečitateľnej prihlášky a nepredloženia dokladu o úhrade. 
Vystavovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky uvedené 
v propozíciách ako aj Výstavný poriadok SÚCHNO a poriadok 

obce Veľký Lapáš. 

 

Ubytovanie:  

booking.com 

Penzión LUX 5 km   luxpenzion.sk 
Hotel OLYMPIA 7 km  hotelolympia.sk 

 

 


