
Basset klub
Slovenskej republiky 

Klubová VÝSTAVA
         BASSETOV

s udeľovaním CAJC, CAC, rCAC, CC, Klubový víťaz mladých, klubový 
víťaz, BOS, BOB a Víťaz KV 2022 (Klubový titul môže získať iba pes 
člena BK SR)

KV bude spojená s bonitáciou (Bonitácia je prípustná od veku 12 
mesiacov).

Rozhodca: Ing. Iva Černohubová, CZ

Termín výstavy je 14.5.2022
Miesto výstavy: Rastislavice



PROGRAM
9.00 – 9.30 hod. - Príjem psov + registrácia účastníkov výstavy
9.45 hod. - Otvorenie výstavy
10.00 hod. - Posudzovanie v kruhoch
Bonitácia - bude nasledovať po KV
Odovzdávanie cien – súťaž TOP Basset 2021 – prebehne po bonitácii

Triedy
Trieda šteniat 3 – 6 mesiacov
Trieda dorastu 6 – 9 mesiacov
Trieda mladých 9 – 18 mesiacov
Trieda stredná 15 – 24 mesiacov
Trieda otvorená od 15 mesiacov
Trieda pracovná od 15 mesiacov (pracovný certifikát)
Trieda šampiónov od 15 mesiacov (je potrebné doložiť potvrdenie o šampionáte, 
neplatí pre Jch)
Trieda veteránov od 8 rokov

Tituly
CAJC - Môžu získať pes a suka v triede mladých s ocenením V1.
CAC - Môže sa udeliť psom aj sukám v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a
šampiónov s ocenením V1.
Res.  CAC -  Môže  sa  udeliť  psom  aj  sukám  v  triedach  strednej,  otvorenej,
pracovnej a šampiónov s ocenením V2, ak v danej triede bol udelený CAC.
CC  –  Udeľuje  sa  psom  a  sukám  osobitne  v  triedach  strednej,  otvorenej,
pracovnej a šampiónov s ocenením V1,CAC, ale iba psom ktoré sú v majetku člena
BK SR.
Klubový víťaz mladých - Získava pes aj suka, ktoré získali CAJC.
Klubový víťaz - Udeľuje sa psovi a suke z každého plemena osobitne. Do súťaže
nastupujú  jedince,  ktoré  získali  ocenenie  CAC  v  triede  strednej,  otvorenej,
pracovnej a šampiónov a sú v majetku alebo držbe člena BK SR.
Víťaz plemena (BOB) - Do súťaže postupujú klubový víťaz mladých a klubový
víťaz z každého plemena osobitne, titul získa najlepší z nich.
Víťaz opačného pohlavia (BOS) - Do súťaže nastupujú jedinci opačného pohlavia
ako je víťaz plemena.
Najkrajší mladý jedinec klubovej výstavy 2022 - Do súťaže nastupujú jedince,
ktoré získali CAJC. 
Víťaz klubovej výstavy Bassetov 2022 - Do súťaže nastupujú jedince, ktoré
získali BOB. 



Výstavné poplatky
I. Uzávierka 1.4.2022

za 1 psa 35 eur
za každého ďalšieho psa 30 eur

nečlen klubu 40 eur za každého psa
trieda šteniat, dorastu, veterán, súťaže 20 eur

Poplatok za bonitáciu 15 eur 

II. Uzávierka 24.4.2022
za 1 psa 40 eur

za každého ďalšieho psa 35 eur
nečlen klubu 50 eur za každého psa

trieda šteniat, dorastu, veterán, súťaže 25 eur
Poplatok za bonitáciu 20 eur 

PRIHLASOVANIE psov na výstavu aj na bonitáciu bude 
cez www.onlinedogshows.sk 

Prihlášky, ku ktorým nebude uhradený výstavný Poplatok do dátumu uzávierky, 
nebudú akceptované a jedinec nebude na výstavu prijatý! Platba na mieste 
výstavy nie je možná!

Bankové spojenie SPZ, Basset klub SR, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
SK12 0200 0000 0028 6933 9659, SUBASKBX 

V prípade otázok prosíme píšte na adresu: bassetklubslovensko@gmail.com 

Miesto konania výstavy! 
Kalvín Restaurant & Pension
Rastislavice 352, 941 08 Rastislavice, SLOVAKIA 
WEB: www.penzionkalvin.sk



K dispozícii bude reštaurácia, bar a v prípade záujmu vystavovateľa, 
aj možnosť ubytovania sa priamo v penzióne. Samozrejme, majiteľ 
penziónu akceptuje prítomnosť psa na izbe. 
rezervacie@penzionkalvin.sk
Tel: 00421-35-6478115 

Výstavné predpisy
Pri prijímaní psa, suky musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením v
očkovacom preukaze, že pes bol vyšetrený najviac 5 dní pred výstavou a nejaví
klinické príznaky ochorenia a bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok
pred konaním výstavy proti besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde a
bol  odčervený  proti  vnútorným  parazitom  najviac  6  mesiacov  pred  konaním
výstavy.  Z výstavy  budú  vylúčené  jedince choré alebo podozrivé  z  ochorenia,
suky hárajúce a v druhej polovici  gravidity,  dojčiace suky,  psy agresívne voči
psom a ľuďom, psy v majetku osôb, ktorým bolo odňaté právo vystavovať. 
Protesty
Protest proti  rozhodnutiu rozhodcu je  neprípustný.  Vystavovateľ môže podať
protest  len  z  formálnych  dôvodov  a  to  písomne  po  zložení  kaucie  35  €.  O
proteste rozhodne komisia. V prípade rozhodnutia v neprospech vystavovateľa
zložená  kaucia  prepadá  v  prospech  výstavy.  Všeobecné  ustanovenia  Výstavné
poplatky sa  nevracajú,  ak  sa  výstava  neuskutoční  z  objektívnych príčin  a  pri
odhlásení  psa  alebo  suky  po  uzávierke  prihlášok.  Budú  použité  na  uhradenie
vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby vo výstavnom katalógu
spôsobené chybne alebo neúplne vyplnenou prihláškou. Vystavovateľ zodpovedá
za škody, ktoré jeho pes spôsobí alebo zapríčiní. Súťaže: naj pár, naj CHS, dieťa
a pes.

Prosíme,  vo  vlastnom  záujme  sledujte  webovú  stránku  BK  SR,  kde  budeme
uverejňovať potrebné informácie týkajúce sa samotnej výstavy ako aj situácie a
opatrení v rámci COVID 19! 
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