
  

AMERICKÝ KOKERŠPANIEL KLUB SLOVENSKO 
 

 

 
 

 

si Vás dovoľuje pozvať na dve výstavy,  

ktoré sa budú konať v Rose Speedlight Dog Camp hale v Pezinku 
 
 
 

25. 5. 2019 sobota 

pri príležitosti 20. výročia založenia klubu 
Víťaz jubilejnej výstavy, Víťaz jubilejnej výstavy mladých,  
CAJC, CAC, res. CAC, Víťaz farebnej variety, BOB, BOS 

 
Rozhodkyňa: Diane Kepley, USA (Westhaven) 

 
 

 

 

26. 5. 2019 nedeľa 

Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých, 
CAJC, CAC, res. CAC, Víťaz farebnej variety, BOB, BOS 

 
Rozhodca: „SECRET JUDGE“ 

Indície: - rozhodca/rozhodkyňa z krajiny pôvodu plemena 
                           - exportoval/la svoje odchovy aj do Európy 
                           - viackrát posudzoval/la American spaniel club show 

 
 
 

1. uzávierka: 25. 3. 2019                   2. uzávierka: 25. 4. 2019 

 



25. 5. 2019 sobota 

 
Program výstavy: 
 

Od  9
00

 –   10
00

  -   príjem psov 
           od   10

00
 
 
 -   posudzovanie 

po skončení posudzovania – záverečné súťaže 

 
Triedy: 
mladší dorast  – od kompletnej vakcinácie – 6 mesiacov 
dorast     – 6 – 9 mesiacov 
mladých     – 9 – 18 mesiacov 
stredná     – 15 – 24 mesiacov 
otvorená     – od 15 mesiacov 
šampiónov    – od 15 mesiacov s titulom šampión niektorej krajiny FCI,  interšampión 
veteránov     – od 8 rokov 
čestná     -  pre psov s titulom ICH., CH., Národný víťaz, Klubový víťaz 
ostrihaných      - pre ostrihaných jedincov, bez nároku na titul, štandardný výstavný strih – ostrihaná hlava,   
                             vytrimovaný chrbát a dorastajúca srsť na predných i zadných končatinách a bruchu v dĺžke  
                             aspoň 5 cm 
 
Špeciálne triedy/súťaže: 
domáci miláčik – pre akéhokoľvek amerického kokeršpaniela s PP, nesmie súťažiť vo vyššie uvedených (normálnych   
                              triedach), strih – bez obmedzenia, nepíšu sa posudky, budú vybratí traja najkrajší či najsympatickejší   
                              domáci kokríkovskí miláčikovia 
športovec – pre všetkých amerických kokeršpanielov s PP s vystaveným akýmkoľvek výkonnostným zošitom (agility,  
                     športová  kynológia, dog dancing, dog frisbee, flyball, obedience, coursing...), môžu súťažiť súčasne    
                     v normálnej triede, strih – bez obmedzenia, nepíšu sa  posudky, budú vybratí traja najkrajší športovci, do  
                     príloh k prihláške je potrebné nahrať kópiu výkonnostného zošita 
crazy grooming – pre všetkých kreatívnych majiteľov, ktorí chcú svojho miláčika ukázať v nápaditom, bláznivom účese  
                               alebo strihu, nepíšu sa posudky, hodnotí sa strih alebo účes, nie anatómia psa 

 
Súťaže: 
Víťaz farebnej variety – udeľuje sa psovi a suke zvlášť v každej farebnej variete, do súťaže nastupujú jedinci ocenené 
CAC – ihneď po skončení posudzovania triedy šampiónov v jednotlivých varietách a pohlaviach 
Dieťa a pes – pre deti do 9 rokov 
Junior Handling I. a II. – mladý vystavovateľ pre deti od 9 -13 a 14-17 rokov   
Najkrajší domáci miláčik – vyberajú sa traja najkrajší miláčikovia 
Najkrajší športovec – vyberajú sa traja najkrajší športovci 
Najkrajší „crazy grooming“ – vyberajú sa traja víťazi 
Sweetest face – rozhodca počas posudzovania nanominuje hlavy, z ktorých v závere vyberie tú s najsladším výrazom,  
                            podľa variet a následne jednu z nich ako víťaza 
Best grooming – najkrajšie upravený pes, rozhodca počas posudzovania nanominuje kandidátov, z ktorých v závere   
                              vyberie troch najkrajšie upravených psov 
Najkrajší mladší dorast pes - do tejto súťaže nastupujú psy posúdení v triede „mladší dorast“ s ocenením veľmi 
nádejný 1 
Najkrajší mladší dorast sučka - do tejto súťaže nastupujú  sučky posúdené v triede „mladší dorast“ s ocenením veľmi 
nádejný 1 
Najkrajší dorast pes- do tejto súťaže nastupujú psy posúdení v triede „dorast“ s ocenením veľmi nádejný 1 
Najkrajší dorast sučka -  do tejto súťaže nastupujú  sučky posúdené v triede „dorast“ s ocenením veľmi nádejný 1 
Najkrajší ostrihaný pes - do tejto súťaže nastupujú psy posúdení v triede „ostrihaných“ s ocenením V1 
Najkrajšia ostrihaná sučka - do tejto súťaže nastupujú  sučky posúdené v triede „ostrihaných“ s ocenením V1 
Najkrajší pes z tried čestných - do tejto súťaže nastupujú psy posúdení v triede „čestnej“ s ocenením V1 
Najkrajšia sučka z tried čestných do tejto súťaže nastupujú sučky posúdené v triede „čestnej“ s ocenením V1 
Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku, ktoré boli posúdené na výstave   
Chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov svojej chovateľskej stanice 
najmenej po dvoch rôznych otcoch alebo matkách, pričom nemusia byť v jeho majetku   
Víťaz jubilejnej výstavy mladých – udeľuje sa psovi a suke zvlášť, do súťaže nastupujú jedince ocenené CAJC 
Víťaz jubilejnej výstavy – udeľuje sa psovi a suke zvlášť, do súťaže nastupujú víťazi farebnej variety 
Najkrajší veterán pes – do tejto súťaže nastupujú psy posúdení v triede veteránov  s ocenením výborný 1 
Najkrajší veterán sučka – do tejto súťaže nastupujú sučky posúdené v triede veteránov  s ocenením výborný 1 
BOB (Víťaz plemena) – do súťaže nastupujú víťazi jubilejnej výstavy, víťazi jubilejnej výstavy mladých a najkrajší 
veteráni 
BOS (Víťaz opačného pohlavia) – do súťaže nastupujú jedinci opačného pohlavia ako víťaz plemena – víťaz jubilejnej 
výstavy, víťaz jubilejnej výstavy mladých a najkrajší veterán 



26. 5. 2019 nedeľa 

 
Program výstavy: 
 

Od  9
30 

–   10
00

  -   príjem psov 
          od   10

00
 
 
 -   posudzovanie 

po skončení posudzovania – záverečné súťaže 

 
Triedy: 
mladší dorast  – od kompletnej vakcinácie – 6 mesiacov 
dorast     – 6 – 9 mesiacov 
mladých     – 9 – 18 mesiacov 
stredná     – 15 – 24 mesiacov 
otvorená     – od 15 mesiacov 
šampiónov    – od 15 mesiacov s titulom šampión niektorej krajiny FCI,  interšampión 
veteránov     – od 8 rokov 
čestná     -  pre psov s titulom ICH., CH., Národný víťaz, Klubový víťaz 
ostrihaných      - pre ostrihaných jedincov, bez nároku na titul, štandardný výstavný strih – ostrihaná hlava,   
                             vytrimovaný chrbát a dorastajúca srsť na predných i zadných končatinách a bruchu v dĺžke  
                             aspoň 5 cm 

 
Súťaže: 
Víťaz farebnej variety – udeľuje sa psovi a suke zvlášť v každej farebnej variete, do súťaže nastupujú jedinci ocenené 
CAC – ihneď po skončení posudzovania triedy šampiónov v jednotlivých varietach a pohlaviach 
Dieťa a pes – pre deti do 9 rokov 
Junior Handling I. a II. – mladý vystavovateľ pre deti od 9 -13 a 14-17 rokov   
Sweetest face – rozhodca počas posudzovania nanominuje hlavy, z ktorých v závere vyberie tú s najsladším výrazom,  
Best grooming – najkrajšie upravený pes, rozhodca počas posudzovania nanominuje kandidátov, z ktorých v závere   
                              vyberie víťaza 
Najkrajší mladší dorast pes - do tejto súťaže nastupujú psy posúdení v triede „mladší dorast“ s ocenením veľmi   
                                                   nádejný 1 
Najkrajší mladší dorast sučka - do tejto súťaže nastupujú  sučky posúdené v triede „mladší dorast“ s ocenením veľmi  
                                                      nádejný 1 
Najkrajší dorast pes- do tejto súťaže nastupujú psy posúdení v triede „dorast“ s ocenením veľmi nádejný 1 
Najkrajší dorast sučka -  do tejto súťaže nastupujú  sučky posúdené v triede „dorast“ s ocenením veľmi nádejný 1 
Najkrajší ostrihaný pes - do tejto súťaže nastupujú psy posúdení v triede „ostrihaných“ s ocenením V1 
Najkrajšia ostrihaná sučka - do tejto súťaže nastupujú  sučky posúdené v triede „ostrihaných“ s ocenením V1 
Najkrajší pes z tried čestných - do tejto súťaže nastupujú psy posúdení v triede „čestnej“ s ocenením V1 
Najkrajšia sučka z tried čestných do tejto súťaže nastupujú sučky posúdené v triede „čestnej“ s ocenením V1 
Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku, ktoré boli posúdené na výstave   
Chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov svojej chovateľskej stanice 
najmenej po dvoch rôznych otcoch alebo matkách, pričom nemusia byť v jeho majetku   
Klubový víťaz mladých – udeľuje sa psovi a suke zvlášť, do súťaže nastupujú jedince ocenené CAJC 
Klubový víťaz – udeľuje sa psovi a suke zvlášť, do súťaže nastupujú víťazi farebnej variety 
Najkrajší veterán pes – do tejto súťaže nastupujú psy posúdení v triede veteránov  s ocenením výborný 1 
Najkrajší veterán sučka – do tejto súťaže nastupujú sučky posúdené v triede veteránov  s ocenením výborný 1 
BOB (Víťaz plemena) – do súťaže nastupujú kluboví víťazi, kluboví víťazi mladých a najkrajší veteráni 
BOS (Víťaz opačného pohlavia) – do súťaže nastupujú jedinci opačného pohlavia ako víťaz plemena – klubový víťaz, 
klubový víťaz mladých a najkrajší veterán 
 
TOMBOLA – pomedzi posudzovanie sa bude žrebovať tombola, každé štartovné číslo si odnesie peknú cenu  

 
SUPREME BEST IN SHOW: 
BIS BABY – do súťaže nastupujú najkrajší mladší dorast pes a najkrajší mladší dorast sučka z oboch dní 

BIS PUPPY – do súťaže nastupujú najkrajší  dorast pes a najkrajší dorast sučka z oboch dní 
BIS HONOUR CLASS – do súťaže nastupujú najkrajší pes z tried čestných a najkrajšia sučka z tried čestných  

                                                 z oboch dní 
BIS VETERAN – do súťaže nastupujú najkrajší veterán pes a najkrajšia veterán sučka z oboch dní 
BIS JUNIOR – do súťaže nastupujú víťaz jubilejnej výstavy mladých pes a sučka + kluboví víťaz mladých pes a       

                             sučka 

BIS – do súťaže nastupujú BOB z oboch dní 

 



 
Pri príležitosti 20. výročia založenia Amerického kokeršpaniel klubu, platia pre tento víkend 
nasledovné podmienky pre získanie Klubového šampióna: 
 

1. pre členov aj nečlenov klubu 
- získanie 2 x CAC/CAJC  

 
2. pre členov klubu 
- získanie 1 x CAC/CAJC z tohto víkendu + 1 x CAC/CAJC z predchádzajúcich výstav 

 

 

 
Všeobecné ustanovenia: 
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa 
môžu zúčastniť len jedinci zapísaní v plemenných knihách uznaných FCI. Jedinci, prihlásení do triedy „mladší dorast“ a 
„dorast“ musia mať pri prihlasovaní už platný preukaz o pôvode vystavený príslušnou plemennou knihou, a to aj 
importovaní jedinci. Kópiu originálu preukazu o pôvode, (nie výpis z plemennej knihy klubu či matriky) každého jedinca 
musí majiteľ psa nahrať do on-line systému. Bez toho nemôže byť žiaden jedinec prijatý na výstavu. V prípade 
nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej 
triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým 
nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov  a doklad o titule pre 
triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej 
uzávierke sa nebudú akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej 
triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. V prípade 
nekonania výstavy z objektívnych dôvodov bude časť výstavných poplatkov použitá na úhradu nákladov spojených s 
prípravou výstavy a zvyšok bude vrátený vystavovateľom. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či 
psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. 
Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. 
hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité 
povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. 
šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok 
vylúčenie psa z výstavy. Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať 
psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri 
extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k 
vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Rozhodca posudzuje podľa platného štandardu vydaného 
Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). 
Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro.  
Zmena rozhodcu vyhradená. 
 

Veterinárne predpisy:  
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde, 
najmenej 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT! 
 
 

Uzávierky:  1. uzávierka: 25. 3. 2019                   2. uzávierka: 25. 4. 2019 
 
 
 

Prihlasovanie LEN ONLINE! 
 

 
 

Informácie: p. Vallová, tel:  (+421) 911514480, mail: amcock@alconet.sk 



 
POPLATKY – 1. uzávierka 

 
Člen AKK 

 
Nečlen AKK 

Za prvého psa 31 EUR / 850 CZK 36 EUR / 1000 CZK 

Za každého ďalšieho psa 27 EUR / 750 CZK 32 EUR / 900 CZK 

Tr. šteniat, dorastu, veteránov, čestná, 
ostrihaných 

15 EUR / 450 CZK 20 EUR / 550 CZK 

Domáci miláčik, športovec, crazy dog style  10 EUR / 300 CZK 13 EUR / 400 CZK 

Dieťa a pes, JH, pár psov, chovateľská skupina 10 EUR / 300 CZK 13 EUR / 400 CZK 

 
 

POPLATKY – 2. uzávierka 
 

Člen AKK 
 

Nečlen AKK 

Za prvého psa 36 EUR / 1000 CZK 41 EUR / 1150 CZK 

Za každého ďalšieho psa 32 EUR / 900 CZK 37 EUR / 1050 CZK 

Tr. šteniat, dorastu, veteránov, čestná, 
ostrihaných 

20 EUR / 600 CZK 25 EUR / 700  CZK 

Domáci miláčik, športovec, crazy grooming  12 EUR / 350 CZK 15 EUR / 450 CZK 

Dieťa a pes, JH, pár psov, chovateľská skupina 12 EUR / 350 CZK 15 EUR / 450 CZK 

 
 

POPLATKY – 1. uzávierka // 2 výstavy 
 

Člen AKK 
 

Nečlen AKK 

Za prvého psa 57 EUR / 1550 CZK 67 EUR / 1850 CZK 

Za každého ďalšieho psa 50 EUR / 1350 CZK 60 EUR / 1650 CZK 

Tr. šteniat, dorastu, veteránov, čestná, 
ostrihaných 

25 EUR / 700 CZK 35 EUR / 950 CZK 

 
 

POPLATKY – 2. uzávierka // 2 výstavy 
 

Člen AKK 
 

Nečlen AKK 

Za prvého psa 67 EUR / 1850 CZK 77 EUR / 2100 CZK 

Za každého ďalšieho psa 60 EUR / 1650 CZK 70 EUR / 1900 CZK 

Tr. šteniat, dorastu, veteránov, čestná, 
ostrihaných 

35 EUR /950 CZK 45 EUR / 1200 CZK 

 
Inzercia pre chovateľov v katalógu: 
1/2 strany 10 €                           
1 celá strana 15 € 
 

Bankové spojenie pre platby v EUR: 
Americký kokeršpaniel klub pri SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

Fio Banka, č. účtu: 2001179726/8330 
IBAN code: SK 60 8330 0000 0020 0117 9726 

SWIFT code: FIOZSKBAXXX 
 

Bankové spojenie pre platby v CZK: 
Americký kokeršpaniel klub pri SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

Fio Banka, č. účtu: 2001179726/2010 
 
Pozor! Platby od zahraničných vystavovateľov prijímame len prevodom na účet, vkladom na účet, 
príp. v hotovosti na mieste. Poukážky EUROGIRO neprijímame! Bankové poplatky hradí 
vystavovateľ. 
 

 


