
 
25. Klubová výstava – Svätobernardský pes 

25. St. Bernard‘s Club schow 

14.10.2017 – Miesto / Place :  Chata Opalisk,721 – www.chataopalisko.sk 

Závažná Poruba, okr. Liptovský Mikuláš, Slovensko 

GPS:  N 49° 2' 40'', E 19° 38' 29'' 

 

Program :      od       9.00   Preberanie psov a veterinárna kontrola  

Program:       from   9:00   Check - in control 

                                10.00    Posudzovanie psov  

       10.00    Exhibition 

          cca     14.00    Vyhlásenie výsledkov 

                      apx.   14.00    Finale 
 

              
Rozhodcia /  Juges      Milan Plundra    -    CZ 

 

Tituly /Titles  :        
       ●    BIS mladší dorastenec /  minor puppy         -   pes alebo suka / male and female 

       ●    BIS dorastenec /  puppy                           -   pes alebo suka / male and female 

       ●    BIS veterán /   veteran                             -   pes alebo suka / male and female      

       ●    CAJC / Klubový víťaz / Club Winner     -   pes aj suka, ak získa v tr. mladých  V 1 

       ●    CAC                                      -   pes aj suka v tr. strednej, otvorenej a víťazov, ak získa známku V 1 

       ●    Klubový víťaz   /  Club Winner male      -   do súťaže postupujú psi, ktorí získali CAC / with CAC 

       ●    Klubový víťaz   / Club Winner female    -   do súťaže postupujú suky, ktoré získali CAC / with CAC 

       ●    BOB -  tejto súťaže sa zúčastňujú                                          suka / female JCW 

                                                                                                              pes / male JCW 

                                                                                                              Klubová viťazka / Club Winner male  

                                                                                                              Klubová viťaz     / Club Winner female 

                                                                                                              Veterán /   veteran 

       ●   BIS  Junior                                                - súťaže sa zúčastnía všetci JCW  dlho a krátkosrstý  

                                                                                                                        / JCW short and long hair      

       ●   BIS                                                            - súťaže sa zúčastní  BOB dlho a krátkosrstý  / BOB short and long hair 

            

 

Tituly a čakateľstvá sú zvlášť pre krátkosrstých a pre dlhosrstých  jedincov.  
 
 

     

  Poplatky                                                                  Po zľave pre člena  KCHSP  
             Mladší dorast, dorastu a veteránov                                             15.- €    

             Trieda  mladých, stredná, otvorená a šampiónov            1.pes   25.- €    

                                                                                          2. a ďalší pes  20.- €    
         
                                                                                                                                                                                      

Participants from foreign contries / Entry can be payed on the schow / : 
           Minor puppy, puppy and veteran                                                15.-€ 

             For 1 dog                                                                                     30.-€ 

 Second and others                                                                       25.-€ 

 

http://www.chataopalisko.sk/


Veterinárne predpisy.  

 
       Pes ( suka ) musí byť zaočkovaný proti besnote a ostatným vírusovým ochoreniam minimálne tri týždne 

a maximálne 12 mesiacov pred výstavou,  ďalej musí mať potvrdenie o klinickom stave od veterinára spolu 

s vyhodnotením nákazovej situácie v mieste bydliska nie staršie ako 3 dni. 
 
                                          

                                             Veterinary regulations. 
 

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

 
 

Platba na účet : 

Payment to account: 
Názov účtu : Klub chovateľov Svätobernardských psov (KCHSP) 

Názov banky : Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra, Farská 48, 949 01 Nitra 

Číslo účtu : 0233108872 / 0900 

IBAN: SK 15 0900 0000 0002 3310 8872 , SWIFT kód : GIBASKBX 

 

 

 

Adresa na  zasielanie prihlášok : 

Address for submission of applications: 

 

Juraj Haluška, Bodice 164, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko 
                                  email : juraj133@gmail.com  alebo  prezident@bernardin.sk 

 

    Uzávierka prihlášok 4.10.2017 / Deadline : october 4, 2017 
 

Pre každého psa vyplňte prosím samostatnú prihlášku ! 

You can pay at the place! 

 
 

mailto:juraj133@gmail.com

