
 
 

http://www.bulldogamopsklub.sk/ 

 

 

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV 
www.unkk.sk 

 

 

 

Miesto konania: Czajlik ranch 

                                Hlavná 600 

                                930 21 Dunajský Klátov 

                              www.czajlikranch.sk 

 

Prihlasovanie:        http://www.dogshow.sk/ 

 

 

Špeciálna výstava psov –  
Bulldog a mops  

 

 
09.04.2016    

 

D u n a j s k ý  K l á t o v ,  C z a j l i k  r a n c h  

 

 
 

 

Plemená / Rasse 

Bulldog  English Bulldog 

Francúzsky buldoček  French Bulldog 

Mops  Pug 

Tituly / Titel 

   
Najkrajší mladší dorast  Schöns te r  W e lpe  

Najkrajší dorast  Schöns te r  Jüngs ten  

Najkrajší veterán  Schöns te r  Ve t e ran  

CAJC SR  CAJC SR 

CAC SR  CAC SR 

Víťaz plemena (BOB,BOS)  Rassebester (BOB,BOS) 

http://www.dogshow.sk/


ZOZNAM ROZHODCOV / RICHTERLISTE 

 

Bulldog / English Bulldog   
Francúzsky buldoček / French Bulldog  

& Mops / Pug 
 

Rozhodca/Richter – REVAZ KHOMASURIDZE, Russia 

VÝSTAVNÉ POPLATKY – MELDEGEBÜHREN 

     

    uzávierka / Meldeschluss 

28.03.2016 

za prvého 
psa 

für den 1. 
Hund 

za ďaľších  
psov 

 für jeden 
weiteren 

Hund                

trieda   
veteránov 
a mladší 

dorast veteran 
klasse und 

minor puppy 

Členovia Bulldog a Mops 
klubu 

25 € 23 € 0 € 

Nečlenovia klubu 42€ 40 € 20 € 

    

PROGRAM / PROGRAMM 

 

Príjem psov / Űbername der Hunde od / ab 8:00 Uhr 
 

Posudzovanie / Richten od / ab 9:00 Uhr 

ADRESA – MELDEADRESSE 
BANKOVÉ SPOJENIE – 

BANKVERBINDUNG 

Melichová Ildikó                    Bulldog a Mops klub SKJ-FCI 

Hraničiarska 18                     Slovenská sporiteľňa 
851 10 Bratislava                  č.účtu: 0173634343/0900 

Slovakia 
il imon@stonline.sk / tel.  00421 905 516564  

VETERINÁRNE PODMIENKY / VETERINÄRVORSCHRIFTEN 

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými 
očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde, minimálne 21 
dní a maximálne jeden rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET 
PASSPORT s platnými očkovaniami proti besnote. 

Bei der Übernahme des Hundes muss der Aussteller einen gültigen PET 
PASSPORT vorweisen, in dem bestätigt wird, dass der Hund gegen Tollwut, 
Staupe, Hepatitis und Parvovirose in einem Zeitraum von mini. 21 Tagen bis 
max. einem Jahr vor Reiseantritt geimpft wurde. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA / ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Na výstave sa môžu 
zúčastniť len jedince zapísané v plemennej knihe akceptovanej FCI. 
Dovezené jedince musia byť zapísané v plemennej knihe UKK. Ak sa výstava 
neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa 
použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Výstavný výbor má právo bez 
uvedenia dôvodov odmietnuť prijatie prihlášky. Vystavovateľ sa svojím 
podpisom zaväzuje dodržiavať výstavný poriadok SKJ. Za vzniknuté škody 
spôsobené psom zodpovedá majiteľ (vystavovateľ) psa. 

Die Ausstellung wird nach dem Ausstellungsreglement der SKJ veranstaltet. 
An der Ausstellung können nur die von der FCI im Rassebuch akzeptierten 
und eingetragenen Hunde teilnehmen. Sollte die Ausstellung aus Gründen 
nicht stattfinden, die nicht vom Veranstalter  verursacht wurden, werden die 
Ausstellungsgebühren zur Deckung der entstandenen Kosten verwendet. Die 
Ausstellungsleitung behält sich das Recht vor, die Annahme von 
Meldescheinen ohne Angabe von Gründen aufzulehnen. Der Aussteller 
verpflichtet sich mit seiner Unterschrift, das Ausstellungsreglement SKJ 
einzuhalten. Für einen, vom Hund verursachten Schaden, ist der 
Hundebesitzer (Aussteller) verantwortlich. 

 
 

 

 


