PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:
I.
- Ak pes/suka získal 4 čakateľstvá CAC na medzinárodných, národnej, celoštátnych,
klubových alebo špeciálnych výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej
kynologickej jednoty (SKJ) na území SR.
- Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach (výstavná
sezóna = kalendárny rok).
- CAC boli udelené aspoň dvomi rôznymi rozhodcami.
- Minimálne dve čakateľstvá CAC zo štyroch potrebných boli získané na
medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na
medzinárodnej, národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave
usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty na území SR.
- Tri Reserve CAC môžu nahradiť len jeden CAC.
- Čakateľstvá CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res.
CAC z medzinárodných výstav.
- Nahradiť tromi Res. CAC možno len jedno čakateľstvo CAC.
- Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné
šampionáty.
II.
Pre pracovné plemená v zmysle nomenklatúry FCI (plemená, ktoré majú priznanie titulu
Interšampión = C.I.B. podmienené príslušnou skúškou z výkonu), je možné využiť aj
tento variant pre uznanie Slovenského šampióna krásy:
Slovenský šampión krásy sa môže udeliť, ak
• Pes-suka získali 2 čakateľstvá CAC na medzinárodných, národnej, celoštátnych,
klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej
kynologickej jednoty na území SR,
• potrebné čakateľstvá CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach
(výstavná sezóna = kalendárny rok)
• čakateľstvá CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami
• minimálne jedno čakateľstvo CAC z dvoch potrebných bolo získané na
medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môže byť získané na
národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod
záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
• pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k vystaveniu
medzinárodného pracovného certifikátu pre zaradenie do triedy pracovnej na
medzinárodných výstavách a je skúškou pre prirodzenú prácu vzhľadom na
plemeno.
• Nie je možné nahradiť jedno čakateľstvo CAC tromi res.CAC.
• Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné
šampionáty.
K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát.
Slovenský šampionát krásy na základe žiadosti (predpísané tlačivo) majiteľa
potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
Žiadosť a podklady pošlite doporučenou poštou.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov a fotokópiu preukazu o
pôvode psa, u pracovných plemien medzinárodný pracovný certifikát o
skúške.
Čakateľstvá CAC získané do 31.12.2017 sa pri žiadosti o potvrdenie šampionátu musia preukazovať
originálom posudkového listu a CAC kartičky.
• Poplatok za Slovenského šampióna krásy 15€. Vystavenie diplomu na

výstavisku 30€.
• Poštovné a balné na území SR 5 €, do zahraničia 10 €.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAC
• CAC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej
a šampiónov.
• CAC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.
• CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.
• Navrhnúť psa alebo suku na CAC môže len rozhodca oficiálne na výstavu
delegovaný.
• CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo
suky.
• Psovi a suke, ktoré boli v uvedených triedach ohodnotené známkou V2, môže
rozhodca udeliť Reserve CAC.
• Reserve CAC sa môže udeliť len v triede, v ktorej bol udelený CAC.
• Reserve CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách
psa alebo suky.
Schválené na zasadnutí Valného zhromaždenia SKJ 28.4.2022.
Platí od 1.1.2023.

