
Upozornenie
Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku. Ku každej 
prihláške treba priložiť fotokópiu preukazu o pôvode psa!

Kynologický klub ORION 
Tibor Havelka, Lehnice č.160, 930 37 Lehnice
č.ú. : MBank , Mkonto : č.ú.: 520700-4202810026/8360
zahraničný vystavovatelia môžu výstavu hradiť na mieste
Prihlášky posielajte na adresu - 
Jana Kadnárová, SNP 92, 90201 Pezinok
mail : kyn.klub.orion@gmail.commail : kyn.klub.orion@gmail.com

Oblastný víťaz - 
môžu získať psy a suky, ktorí obdržali v triedach strednej, ot-
vorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie “Výborný 1”

Najkrajšie šteňa Žitnoostrovskej výstavy - 
do súťaže nastupujú psy a suky s ocenením “Veľmi nádejný ” v 
triede šteniat

Najkrajší dorastenec Žitnoostrovskej výstavy - 
do súťaže nastupujú psy a suky s ocenením “Veľmi nádejný ” v 
triede dorastu

Najkrajší mladý jedinec Žitnoostrovskej výstavy -
do súťaže nastupujú psy a suky s ocenením “Výborný 1  ” v 
triede mladých 

Najkrajší veterán Žitnoostrovskej výstavy -
do súťaže nastupujú do súťaže nastupujú psy a suky s ocenením “Výborný 1  ” v 
triede veteránov 

Tituly a súťaže

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 śampiónov   od 15 mesiacov
TTrieda veteránov     od 8 rokov

                           Výstavné triedy

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz z 
platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepa-
titíde, minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo 
zahraničia musia mať PET passport s platnými očkovaniami proti 
besnote. 

Program

za každého prihláseného psa  - 18 eur
trieda šteniat, dorast, veteránov - 15 eur

súťaž dieťa a pes - 5 eur

7.00 - 8.45  Príjem psov
9.00 Posudzovanie 

cca 13.00 Záverečné súťaže
Výstavné poplatky

Kontaktná adresa

Miesto konania
Športový  Areál POVODA - okr.  Dunajská streda

Všeobecné ustanovenia
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 
plem. knihe SKJ. Ak  sa výstava neuskutoční z dôvodov ne-
zavinených 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 (vysta - 
vovateľ) psa. 


