SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV

www.jazvecik.sk

organizuje
popri Špeciálnej výstave jazvečíkov (bez CAC/CAJC)

Výber do chovu

www.skj.sk

www.polovnictvo.sk

Dátum konania:
Miesto konania:

30.07.2022 (sobota)
areál Streleckého štadióna SNP v Sielnici

Komisia:
Marcela Fidrichová – rozhodca
Oliver Špitálsky – poradca chovu
Viera Jamrišková – člen Výboru klubu
Okresná poľovnícka
komora Zvolen
Obvodná poľovnícka
komora Zvolen

Začiatok posudzovania:
cca o 10.30 hod. (výber do chovu prebieha počas výstavy)

www.opkzvolen.sk

Kontakt / informácie:
Oliver Špitálsky
Mobil:
+421 905 115 118
E-mail:
oliver.spitalsky@gmail.com

Prihlasovanie: na mieste, v deň výberu do chovu

Výber do chovu môže absolvovať len jedinec (pes/suka), ktorého majiteľ/držiteľ je členom SKCHJ, alebo
nie je členom SKCHJ, ale má so SKCHJ uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu („Zmluva“).

Podmienky
účasti
na výbere
do chovu

Pre účasť jedinca na výbere do chovu je zároveň nevyhnutné, aby boli splnené nasledujúce podmienky:
 jedinec musí mať preukaz o pôvode psa, vydaný plemennou knihou uznanou FCI, importovaný jedinec
musí byť zapísaný v SPKP,
 jedinec musí v deň výberu do chovu spĺňať predpísaný vek, a to minimálne 15 mesiacov u jazvečíkov
všetkých rázov,
 jedinec musí mať výstavné ocenenie minimálne „Veľmi dobrý“ získané na klubovej alebo špeciálnej
výstave SKCHJ vo veku minimálne 15 mesiacov u jazvečíkov všetkých rázov,
 jedinec musí mať dobrý zdravotný stav.
Z účasti na výber do chovu sú vylúčení:
 psy choré, podozrivé z choroby, po úraze, slepé psy, suky v druhej polovici gravidity a kojace suky,
 psy nebezpečné – agresívne voči ľuďom a psom,
 psy v majetku osôb, ktorým bolo odňaté právo vystavovať.
Za výber do chovu: člen klubu 10 EUR, nečlen klubu, ktorý má so SKCHJ uzatvorenú Zmluvu 20 EUR

Poplatky

Za stanovenie DNA profilu (člen klubu aj nečlen klubu, ktorý má zo SKCHJ uzatvorenú Zmluvu): 35 EUR
Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti na mieste, po úspešnom absolvovaní výberu do chovu.
Výber do chovu prebieha v kruhu na to určenom.
Majiteľ/držiteľ jedinca je po vstupe do kruhu povinný predložiť:
 originál preukazu o pôvode psa,
 prílohu k preukazu o pôvode psa, ak má v tejto jedinec oprávnenou osobou zapísané získané ocenenie
z predpísanej výstavy a nie priamo v preukaze o pôvode psa,
 Zmluvu, ak nie je členom SKCHJ.

Priebeh
výberu
do chovu

Výber do chovu pozostáva:
 z kontroly plnenia podmienok pre účasť jedinca na výbere do chovu,
 z overenia totožnosti jedinca podľa mikročipu/tetovania,
 z merania obvodu hrudníka u jazvečíkov všetkých rázov a tiež merania hmotnosti u jazvečíkov
štandardného rázu,
 z kontroly chrupu a zhryzu,
 z komplexného posúdenia exteriéru a povahových vlastností jedinca v súlade s plemenným
štandardom FCI-Standard Nᵒ 148.
Počas výberu do chovu komisia vykonáva aj odber vzorky DNA – 2 stery z ústnej dutiny jedinca
na stanovenie jeho DNA profilu.
Komplexné posúdenie jedinca, ako aj výsledok výberu do chovu (vybratý, nevybratý) zaznamená komisia
do bonitačnej karty, ktorá sa vyhotovuje v dvoch exemplároch – originál dostane majiteľ/držiteľ jedinca,
kópia zostáva v evidencii SKCHJ.

Veterinárne
podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote,
psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky
trvania účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.
Výber do chovu je usporiadaný podľa Bonitačného poriadku SKJ, Chovateľského a zápisného poriadku
SKCHJ a propozícií vydaných organizátorom.

Všeobecné
podmienky

Usporiadateľ výberu do chovu nezodpovedá za prípadné ochorenie psov, úhyn alebo stratu psa a ani
za škody spôsobené psom v priebehu výberu do chovu. Za škody spôsobené psom je zodpovedný
vystavovateľ, spravidla majiteľ psa, ktorý nesie objektívnu zodpovednosť za plnenie povinností podľa
Bonitačného poriadku SKJ a Chovateľského a zápisného poriadku SKCHJ. Osobitnú zodpovednosť nesie
osoba poverená majiteľom na predvedenie psa na výbere do chovu.
Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované,
je prísne zakázané. Je zakázané používať akékoľvek prípravky, ktoré menia štruktúru, farbu alebo vzhľad
srsti, kože alebo nosa. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výberu do chovu.

Protesty

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Protest z formálnych dôvodov (porušenie predpisov
alebo propozícií) je prípustný. Protest môže podať ktokoľvek. Musí byť podaný písomne počas výberu
do chovu (do skončenia posudzovania v kruhu). Zároveň s podaním protestu musí byť zložená záruka
100 Eur. Protest podaný po skončení výberu do chovu nebude prijatý. O proteste rozhodne komisia.
Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Do videnia v Sielnici!

