
BRIARD KLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                   Vás srdečne pozýva  na

36. Klubovú výstavu
ktorá sa bude konať     

10.9. 2022  Škola v prírode 
 Kľačno  326, 972 15 Kľačno

GPS súradnice: 48° 54′ 33.6“ N

                            18° 39′ 27.1″ E

Rozhodca:  Anna Kochan (PL).

 / BK Slovenska si vyhradzuje právo meniť  rozhodcu výstavy /

Program výstavy:

Prijímanie psov od 8.00

Posudzovanie      9.30

Súťaže    12.30

Odovzdávanie cien    14.00

 / BK Slovenska si vyhradzuje právo meniť  program výstavy /

Prihlášky:

1. uzávierka : 03.08. 2022 

2. uzávierka:  27.08. 2022

3. uzávierka:  03.09. 2022



Triedy:
Baby 3 - 6 mesiacov

Dorastu 6 – 9 mesiacov

Mladých 9 - 18 mesiacov

Stredná 15 – 24 mesiacov

Otvorená od 15 mesiacov

Pracovná od 15 mesiacov (k prihláške priložiť pracovný certifikát)

Šampiónov od 15 mesiacov (k prihláške priložiť certifikát  o šampionáte)

Veteránov od 8 rokov

Čestná bez nároku na poradie a titul

Tituly a čakateľstvá:

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka

ocenené známkou výborný 1 v triede mladých

CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené

známkou výborný 1 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov

CAC Reserve – môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, 

otvorenej,  pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC

BOJ - Najkrajší mladý jedinec plemena – najkrajší pes, alebo suka plemena, z konkurencie klubových 
víťazov mladých

BOV - Najkrajší veterán . Pes alebo suka z konkurencie víťazov triedy veteránov – V1. (V triede 
veteránov sa nezadáva CAC)

Najkrajší pes plemena - Titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi plemena z konkurencie 
výborných 1 z tried mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov.

Najkrajšia suka plemena – Titul môže byť zadaný najlepšej sučke plemena z konkurencie 
výborných 1 z tried mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov

 BOB - Víťaz plemena  - nastúpia BOJ, BOV, klubový víťaz pes , suka 

BOS - Najkrajší z opačného pohlavia  -nastúpia Najkrajší pes a Najkrajšia sučka,  titul BOS je zadaný 
jedincovi opačného pohlavia ako je zadaný BOB.  

Klubový víťaz  – môžu získať pes a suka ocenené titulom CAC v triedach strednej, otvorenej, 
pracovnej a šampiónov

Klubový víťaz mladých – môžu získať suka a pes ocenené titulom CAJC

Víťaz plemena (BOB) - nastúpia Najkrajší pes a Najkrajšia sučka, výber Víťaza plemena (BOB) sa určí z 
týchto jedincov.

Najkrajší pár - Pes a suka, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa. 
Majiteľ musí  byť uvedený v preukaze pôvodu.                    



                                                                                                     

Najlepšia chovateľská skupina - Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch a 
max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú       z rôznych spojení 
(min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v 
majetku chovateľa.

             Prihlásiť sa do súťaží bude možné aj na mieste v deň konania výstavy

Výstavné poplatky:  1. Uzávierka/ člen BK  2. Uzávierka           3. uzávierka

za prvého psa                35 € /  17,50 €            45 €                      65 €

za druhého a každého ďalšieho    25 € /  12,50 €            35 €                      55 €        

trieda dorastu    20 € /  10,00 €             30 €                       45 €

trieda veteránov    20 € /  10,00 €             30 €                       45 €

trieda puppy a čestná    15 € /    7,50 €             20 €                       30 €

súťaže    20 € /   10,00 €             20 €                       20 €

Pre členov Briard klubu SR bola zavedená 50% zľava z výstavného
poplatku na klubovú výstavu usporiadanú Briard klubom SR.

 Zľava platí z poplatku do prvej uzávierky, pre maximálne 2 psov,
ktorých majiteľom je člen Briard klubu SR.

Členom Briard klubu SR sa môže stať aj občan
iného štátu viď. Stanovy:

http://www.briardklub.sk/index.php/clanky-menu-main/clanky-
menu-klubove-dokumenty/61-stanovy-klubu

Prihláška: http://www.briardklub.sk/index.php/clenska-prihlaska

                                     Bankové spojenie:



FIO Banka , T. G. Masaryka 12 Lučenec, Názov účtu:

Briard klub, č.ú. 2301097239/8330,
                            IBAN: SK2783300000002301097239

SWIFT KÓD: FIOZSKBAXXX

Veterinárne podmienky:

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a

hepatitíde  minimálne  1  mesiac  a  maximálne  1  rok  pred  výstavou,  resp.  podľa  platnosti  vakcíny,

zahraniční vystavovatelia musia mať platné vakcinácie potvrdené v Pase spoločenského zvieraťa. 

Všeobecné ustanovenia:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len

jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené 10

dní pred výstavou. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. 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 má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.
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