Slovenský klub chovateľov jazvečíkov
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

_________________________________________________________________

Štatút: Najlepší pracovný jazvečík za rok ....

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže s názvom „Najlepší pracovný jazvečík za rok
….“. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.
I. Predmet súťaže
TOP pracovný jazvečík je bodovacia súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje výbor Slovenského
klubu chovateľov jazvečíkov (ďalej len výbor SKCHJ) pre všetky plemená, zastrešené SKCHJ.
II.
Cieľ súťaže
Hlavným cieľom súťaže je motivácia chovateľov, členov SKCHJ, o výcvik jazvečíkov a
zveľaďovanie pracovných vlastností plemena jazvečík. Cieľom je tiež zatraktívniť akcie
organizované SKCHJ, prilákať chovateľov jazvečíkov na akcie organizované SKCHJ, zviditeľniť
plemeno, rozširovať rady jeho chovateľov a následne zvyšovať jeho spoločenskú hodnotu.
III.
Termíny
Súťaž bude vyhlásená vždy na obdobie jedného kalendárneho roka so začiatkom od
1.januára a ukončením 31.decembra daného kalendárneho roka (ďalej len „obdobie trvania
súťaže“).
Termín uzávierky prihlášok do súťaže je 30. január nasledujúceho roku. Prihlášky doručené
po tomto termíne nebudú akceptované.
IV. Podmienky účasti súťaže
Do súťaže možno prihlásiť každého jazvečíka, ktorý je zapísaný v Slovenskej plemennej knihe
psov (SPKP), za podmienky, ak jeho majiteľ (alebo aspoň jeden zo spolumajiteľov) má
v období trvania súťaže platné členstvo v SKCHJ.
Podmienkou zaradenia jedinca do súťaže je zaslanie úplnej prihlášky do termínu uzávierky
prihlášok. Prihlášku môže zaslať iba majiteľ jedinca (ďalej len „prihlasovateľ“), pričom táto
musí obsahovať:
o obojstrannú fotokópiu Preukazu o pôvode psa,
o vyplnené tlačivo Prihláška, ktorého vzor je obsiahnutý v Prílohe č.1 štatútu,
o vyplnenú Tabuľku dosiahnutých výsledkov, ktorej vzor je v Prílohe č.2 štatútu,
o fotokópie všetkých rozhodcovských tabuliek a fotokópie kartičiek získaných ocenení
a titulov prislúchajúcich k výsledkom uvedeným v Tabuľke dosiahnutých výsledkov, ak
nie sú zapísané v rozhodcovskej tabuľke.

Prihlásený jedinec nemusí byť v priebehu roka vedený iba osobou, ktorá je uvedená
v Preukaze o pôvode psa ako majiteľ.
Uznané budú iba výsledky, ktoré sú uvedené v Tabuľke dosiahnutých výsledkov a súčasne
zapísané v Preukaze o pôvode psa. V prípade dosiahnutého výsledku, ktorý sa nezapisuje do
Preukazu o pôvode psa, je nutné priložiť fotokópiu tohto dokladu.
Prihlášky je potrebné zaslať výlučne elektronicky na adresu sampionaty@jazvecik.sk .
Za správnosť zaslaných dokladov zodpovedá prihlasovateľ.
O obdržaní prihlášky bude prihlasovateľ informovaný. Neúplné prihlášky nebudú
akceptované.
V prípade zistenia skutočnosti, že niektorý zo zaslaných dokladov bol oproti originálu
upravený takým spôsobom, že mala táto úprava vplyv na konečné poradie, bude jedinec zo
súťaže vylúčený. V prípade takéhoto zistenia až po oficiálnom vyhodnotení, bude získané
ocenenie "Najlepší pracovný jazvečík za rok ...." spätne odobraté a takéto zistenie bude
zverejnené. Prihlasovateľ jedinca, bude disciplinárne riešený orgánmi SKCHJ.

V. Hodnotenie súťaže
Na základe dokladov zaslaných prihlasovateľom, Tabuľky bodovej klasifikácie a Tabuľky
prémiových bodov, budú prihlásenému jedincovi priznané body. Do súťaže sa zarátavajú iba
ocenenia a tituly získané v období trvania súťaže.
Pri skúškach BL sa započítavajú oba štarty v rámci jednej skúšky.
Za účasť na skúškach mimo SR (nakoľko sa skúška neriadi skúšobným poriadkom platným
pre SR) sa nezapočítavajú získané body, ani cena. Započítavajú sa iba prémiové body.
Prémiové body si jedinec môže uplatniť len raz a to v kalendárnom roku, kedy výsledok
dosiahol.
Hodnotenie súťaže sa uskutoční v rámci plemien, ale aj celkovo, pričom psi a suky budú
hodnotené spoločne. Minimálny počet bodov pre zaradenie jedinca do súťaže je pre
štandardné veľkostné rázy 500 a pre ostatné (trpasličie a králičie) rázy 300. Jednotlivé
rebríčky sa zostavia podľa počtu získaných bodov zostupne. SKCHJ vyhlási prvých 10
najúspešnejších jedincov z celkového poradia. Jedinec s najvyšším počtom bodov spomedzi
všetkých prihlásených jedincov, sa stane celkovým víťazom a držiteľom titulu „Najlepší
pracovný jazvečík za rok ....“.
SKCHJ zároveň vyhlási najlepšieho jedinca z každého plemena.
V prípade, že viacerí jedinci dosiahnu v konečnom hodnotení rovnaký počet bodov, bude
kľúčom k stanoveniu konečného poradia:
1. vyšší počet dosiahnutých bodov získaných na skúškach organizovaných SKCHJ,
2. najvyšší získaný titul z akcie organizovanej SKCHJ,
3. počet získaných titulov z akcií organizovaných SKCHJ.
Súťaž bude vyhodnocovať člen SKCHJ, poverený výborom. Výsledky súťaže a jednotlivé
rebríčky budú zverejnené v klubovom spravodajcovi a na webovej stránke SKCHJ.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude na najbližšej členskej schôdzi SKCHJ.

VI.

Tabuľka bodovej kvalifikácie

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti

Typ skúšky
Brlohárske skúšky

Klubové skúšky

I. cena

II. cena

III.
cena

BL

72+72

10+10

5+5

2+2

Farbiarske skúšky malých plemien

FSMP

116

20

10

5

Lesné skúšky malých plemien

LSMP

216

20

10

5

DS

224

20

10

5

JSMP

252

20

10

5

FD

108

20

10

5

VSMP

328

20

10

5

Skúšky z vodnej práce

SVP

108

20

10

5

Skúšky hlasitosti a odvahy

SHOJ

0

0

0

0

Duričské skúšky
Jesenné skúšky malých plemien
Farbiarske duričov
Všestranné skúšky malých plemien

Farbiarske skúšky bez doprovodu
rozhodcov

Vrcholové skúšky

Maximálny
Označenie
počet
typu skúšky získaných
body

100 bodov za úspešné absolvovanie
FSbDR

(dokončenie) skúšky,
+ 20 bodov za každý nájdený marker

Klubové farbiarky duričov

KFD

108

40

30

15

Klubové skúšky v BL

KBL

72 + 72

15+15

10+10

5+5

Memoriál F. Vysloužila

MFV

72 + 72

15+15

10+10

5+5

Medzinárodné skúšky v brlohárení
jazvečíkov

MSBLJ

100 + 100

20+20

15+15

8+8

Klubové duričské skúšky jazvečíkov

KDSJ

224

40

30

15

Medzinárodné duričské skúšky
jazvečíkov

MDSJ

224

40

30

15

Memoriál F. Sigeta

MFS

224

40

30

15

Medzinárodná duričské skúšky
brlohárov

MDSB

224

40

30

15

Medzinárodné skúšky v brlohárení

MSBL

100 + 100

20+20

15+15

8+8

Nakoľko pri niektorých skúškach je možné získať body aj nad uvedené hodnoty, resp. bodové
hodnoty sa pre jednotlivé skúšky (napr. špeciálne) môžu meniť, bude vo všeobecnosti platiť
zásada, že uznaný bude taký počet bodov, aký bude zapísaný v rozhodcovskej tabuľke, pokiaľ
budú tieto body reálne získané resp. nepôjde o omyl či preklep. Rovnaká zásada bude platiť
i pre ostatné skúšky neobsiahnuté v Tabuľke bodovej kvalifikácie (napr. skúšky prevzaté od
WUT, FCI), ktoré budú oficiálne organizované na Slovensku.
VII.

Tabuľka prémiových bodov

Titul / cena

body

Diviačiar (titul získaný iba na skúškach posudzovaných podľa skúšobného
poriadku SPZ)

200

Všestranný pes „U“ (titul získaný iba na skúškach posudzovaných podľa
skúšobného poriadku SPZ)

200

Brlohár

0

CACT

50

r. CACT

25

CACIT

200

r. CACIT

100

CCT

50

Klubový víťaz

100

Klubový šampión práce

100

Úspešne ukončená skúška v zahraničí so zadávaním titulu CACIT, CACT,
organizovanej pod záštitou FCI

200

VIII.

Záver

Prihlasovateľ zaslaním prihlášky udeľuje SKCHJ súhlas so spracovaním osobných údajov
poskytnutých v rámci súťaže za účelom vyhotovenia výsledkov. SKCHJ je tieto údaje
a výsledky oprávnený uverejniť.
Účasťou v súťaži vyjadruje prihlasovateľ súhlas s pravidlami súťaže. Výsledky sú konečné, bez
možnosti odvolania sa.
Štatút bude zverejnený na internetovej stránke www.jazvecik.sk.

Výbor SKCHJ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu zverejní
rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.
Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia výborom SKCHJ.

Schválené na výborovej schôdzi dňa 17.1.2018

________________________________________________________________________________

Príloha č.1

Slovenský klub chovateľov jazvečíkov
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

_________________________________________________________________

Prihláška
Najlepší pracovný jazvečík za rok 201...

Plemeno: .....................................................................................................................................
Meno psa: ...................................................................................................................................
Narodený: ..................................................................

Číslo zápisu: ...................................

Majiteľ: ........................................................................................................................................
Adresa majiteľa: ..................................................................

Kontakt: ..............................

Prílohy:
o

obojstranná fotokópia Preukazu o pôvode psa,

o

tabuľka dosiahnutých výsledkov

o

fotokópie rozhodcovských tabuliek v počte ........... kusov

o

fotokópie kartičiek ocenení a titulov v počte ............ kusov (len ak nie sú uvedené v
rozhodcovskej tabuľke)

o

iné ...................... ...................................................................................................................

Prehlasujem, že sú mi známe ustanovenia pravidiel súťaže a že sa im podrobujem.

V ............................................. dňa ..........................

Podpis ................................................

Žiadateľ podpísaním žiadosti o udelenie titulu vyslovuje súhlas na spracovanie osobných
údajov pre účely spracovania žiadosti, vedenia údajov na webovej stránke klubu
a v tlačovinách, ktoré klub publikuje.
Dokumenty zaslať na emailovú adresu sampionaty@jazvecik.sk

Príloha č. 2
VZOR
Tabuľka dosiahnutých výsledkov
Poradové
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dátum

Miesto

Typ skúšky

Získané body, cena, ocenenie

