PROPOZÍCIE


/ PROPOSITIONS

Welsh corgi club Slovakia, Vás srdečne pozýva na klubovú výstavu welsh corgi cardigan & pembroke.
Sincerely invite you to club show welsh corgi cardigan & pembroke.
24.04.2016, Pezinok, hala Rose Speedlight Dog Camp
24th of April 2016, Pezinok, hall Rose Speedlight Dog Camp
Rozhodca / Judge
: Soltesz Edith, A
Uzávierka prihlášok:
prvá – 20.03.2016
druhá – 10.04.2016
Closing date: first – 20th of March 2016
second – 10th of April 2016
Online prihlášky / Online entry:

wccs.klubovavystava.sk

Prihlášky prijaté po termíne uzávierky nebudú akceptované!

Entries received after entry close will not be accepted!

Program:
Príjem psov/dog entry – 9:009:30
Otvorenie výstavy/show open – 9:45
Začiatok posudzovania/judging – 10:00
Súťaže/ competitions – 13:00

Platby/ payments:
Uzávierky a poplatky:
1. uzávierka 20.03.2016
First entry 20th of March 2016
● Za 1. psa/1st dog

2.uzávierka 10.04 2016
Second entry 10th of April 2016

30 
€

34 €

● Za 2. psa a ďalšieho psa/ additional dog

27 €

31 €

● Za 2. psa a ďalšieho psa č
len WCCS

22 €

26 €

● Trieda: šteniat, dorast, čestná,

24 €

29 €

19 €

24 €

10 €

10 €

5€

5€

● Za 1. psa člen WCCS

25 €

29 €

veteránov / baby, puppy, .honour,
veteran class

● Trieda: šteniat, dorast, čestná,

Veteránov, č
len WCCS

● Trieda funny/funny class
● Súť
aže: 
Naj.pár výstavy/best couple,
Naj. chovateľ
ská skupina/
Breeder ´s Group Competition
,

Dieť

a a pes/Child and the dog



Poznámka: Za prvého psa sa nepovažuje ten jedinec, ktorý je prihlásený do triedy šteniat, dorastu, veteránov a čestnej triedy.
Platby: 1. úhradou na účet klubu WCCS
2. priamo na mieste v deň výstavy ( 50% prirážka )
Platby budú prebiehať po vyplnení prihlášky, po obdržaní potvrdzujúceho mailu uveďte ako VS číslo objednávky,
(ktoré vám bude automaticky pridelené po online prihlásení).
Do poznámky uveďte meno a priezvisko majiteľa psa/suky.
Výstavné poplatky je možné uhradiť aj priamo na mieste v deň výstavy s 50% poplatkovou prirážkou.
(Pri vyplňovaní prihlášky uveďte spôsob platby na mieste).
.
Payment:
1. Bank transfer to account of WCCS
2. Payment at the show is possible only in cash, you will be extra charged +50% of the entry fee . If you would like to pay at show please make a notes in
Entry form.
Please fill Entry From and send it to us. You will receive email confirming your order with request for payment. As a variable symbol use Number of your
Entry Form (created automatically by system) Please use full name of Exhibitor as Information for beneficiary.

Platby poukazujte na účet klubu :
Číslo účtu
/Number of account: 
54139112/0200VUB
IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112
SWIFT:SUBASKBX

Triedy :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Šteňa / baby class – 
3 – 6 mesiacov/months
Dorast / puppy class – 
6 – 9 mesiacov/months
Trieda mladých / youth class – 
9 – 18 mesiacov/ months
Trieda stredná / intermediate class – 
15 – 24 mesiacov/ months
Trieda otvorená/ open class –
od 15 mesiacov/ months
Trieda pracovná/ work class – 
od 15 mesiacov/ months

nutné doložiť fotokópiu certifikátu
/
photocopy of certificate
Trieda šampiónov/ champion class – 
od 15 mesiacov/months 

nutné doložiť fotokópiu certifikátu
/
photocopy of certificate
Čestná trieda/
honour class  n
astupujú jedince, ktoré sú držiteľ
mi titulu šampión, bez CAC
/He starts champion title holder, without CAC
Trieda veteránov/ veteran class – 
nad 8 rokov/ 8 and over

Tituly a čakateľstvá / Titles and Challenge certificates:
CAJC – 
čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých /
CAJC 
– Candidate for Slovak Junior Beauty Champion can be awarded to dog and bitch with mark Excellent 1 in the Junior class
CAC – 
čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej
a šampiónov
CAC 
– Candidate for Slovak Beauty Champion can be awarded to a dog and bitch with mark Excellent in Intermediate, Open, Working and Champion
class
R.CAC – 
môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC
R.CAC 
– can be awarded to a dog and bitch with mark Excellent 2 in Intermediate, Open, Working and Champion class, where CAC has been awarded
Klubový víťaz mladých  
môžu získať pes a suka ocenené titulom CAJC
Youth
Clubwinner 

 can be awarded to dog and bitch awarded with the title CAJC
Klubový víťaz  
môže získať pes a suka ocenené titulom CAC
Clubwinner
 can be awarded to dog and bitch awarded by the title CAC
Klubový víťaz veteránov  
môže získať pes a suka ocenený známkou V1 z triedy veteránov
Veteran Clubwinner– 
can be awarded to a male and female with Exc1 from Veteran class

Víťaz plemena (BOB) – 
môže získať pes alebo suka, ktoré získali titul klubový víťaz mladých, klubový víťaz, klubový víťaz veteránov
Best of Breed (BOB) 
– can be awarded to dog and bitch awarded by title youth clubwinner, clubwinner, veteran clubwinner
BOS 
 najlepší z opačného pohlavia
BOS  
Best of Opposite Sex
BIS Baby 
 môže získať pes alebo suka ocenené známkou VN1 z triedy šteniat všetkých plemien
BIS Baby 
 can be awarded to dogs and bitches with "very promising 1" placement
BIS PUPPY 
 môže získať pes alebo suka ocenené známkou VN1 z triedy dorastu všetkých plemien
BIS PUPPY 
 can be awarded to dogs and bitches with "very promising 1" placement
BIS mladých 
do súťaže postupujú pes alebo suka, ktoré získali titul Víťaz špeciálnej výstavy mladých
BIS Junior 
– to the competition qualify dog and bitch awarded by Specialty Youth Winner
BIS veterán 
do súťaže postupujú jedince všetkých plemien ocenené známkou V1 v triede veteránov
BIS veteran
 to the competition qualify dogs of all breeds with mark Excellent 1 in Veteran class
BIS – 
do súťaže nastupujú BOB všetkých plemien
BIS 
– to the competition qualify dogs awarded by BOB

Súťaže / Competitions:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Najlepší corgi slovenského chovu  bez poplatku / Best corgi SK breeding  free of charge
Najlepší pár výstavy / Best couple
Najlepšia chovateľská skupina / 
Breeder ´s Group Competition
Dieťa a pes / 
Child and The Dog
Najkrajší veterán  bez poplatku / Best Veteran  
free of charge
Najkrajší jedinec z triedy čestnej  bez poplatku / Best honour dog  
free of charge
Klubový víťaz šteniat  bez poplatku /Clubwinner baby  
free of charge
Klubový víťaz dorastu  bez poplatku/ Clubwinner puppy  
free of charge
Klubový víťaz mladých  bez poplatku / 
Youth Clubwinner  free of charge
Klubový víťaz BOB, BOS  bez poplatku / Clubwinner BOB, BOS  
free of charge
Klubový víťaz BIS  bez poplatku /Clubwinner BIS  
free of charge
Pes a suka roku 2015  vyhodnotenie klubovej súťaže  bez poplatku / Dog and bitch 2015 – result club competitions  
free of charge

Veterinárne predpisy / Veterinary conditions:
Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo PETPASS s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a
maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať pet passport!
Every dog must have a valid PET PASSPORT with valid vaccinations against rabies, distemper, parvovirus and hepatitis at least 21 days and at most 1 year
before the date of the show.

Všeobecné ustanovenia / General provisions:
Na výstave sa posudzuje podľa výstavného poriadku SKJ. Psy a suky musia byť zapísané v plemenných knihách FCI, psy v majetku slovenských občanov v
plemenných knihách SR. Jedince prihlásené do triedy šteniat, 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. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť
výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom,
výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.
The show is held under the FCI and SKJ dog show regulations. Only dogs registered with stud books acknowledged by FCI can take part at the
show. Acceptance of entry forms will be confirmed in writing 7 days before the show. Imported dogs have to be recorded in stud books of SKJ.
The exhibitor is obliged to pay the entry fees even if because of any purpose he will not take part of the show. Should the organisers of a show be forced to
cancel the event for reasons of force majeure, the collected entry fees will be used to cover the costs that have already been incurred. Organiser reserves the
right to reject the participation of any exhibitor to the show. Organiser cannot be held responsible for any casualty caused by a dog or to a dog.

