TERIÉR ROKA 2010 – EXTERIÉR
- Súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
- Jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.
- Majiteľ jedinca, ktorý sa zúčastní súťaže, alebo aspoň jeden zo spolumajiteľov
zapísaný v PP, musí byť členom SKCHTaF a zároveň musí byť totožný aj s majiteľom
v posudkovom liste.
- Do súťaže sa zaratúvajú výstavné ocenenia získané od 1. januára 2010 do
31.decembra 2010 na výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou FCI a na ktorých
sa zadáva minimálne čakateľstvo CC alebo CAC (t.j. výstavy špeciálne, klubové,
národné, medzinárodné, európske a svetové) u nás aj v zahraničí.
- Z každej výstavy sa do bodovania zarátava posledný započitateľný
a preukázateľný titul z výstavy, a to ocenenie BOB.
- Jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov vo svojom plemene a splní požadovaný
limit, získava titul TOP ... TERIÉR 2010 vo svojom plemene.
- Jedinec s najvyšším súčtom bodov zo všetkých plemien zúčastnených v súťaži,
získava titul TERIÉR ROKA 2010.
- Poradie všetkých prihlásených jedincov bude uverejnené v Spravodaji a na web
stránke po oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaže, ktoré bude v rámci jarnej
špeciálnej výstavy teriérov.
- Víťazné jedince budú odmenené vecnou cenou.
- Pri rovnosti bodov má prednosť suka pred psom, ak majú rovnaký počet bodov
jedince rovnakého pohlavia, rozhoduje počet najvyšších získaných titulov.
- Pre zahraničných členov SKCHTaF je vypísaná súťaž NAJÚSPEŠNEJŠÍ JEDINEC
ZAHRANIČNÉHO ČLENA SKCHTaF 2010, titul získa pes alebo suka v majetku
zahraničného člena SKCHTaF a platia rovnaké bodovacie podmienky ako pre súťaž
TERIÉR ROKA 2010.
- Prihlásiť jedinca do súťaže môžete len do termínu uzávierky súťaže vyplnením
bodovacej tabuľky uverejnenej v Spravodaji a na web stránke www.terriers.sk, v
sekcii „Predpisy a poriadky“, bod č. 11 – „Teriér roka-krása“ a zaslaním
DOPORUČENE:
1.
zoznamu výstav (v podobe: dátum - druh výstavy - miesto konania – ocenenie)
2.
fotokópie preukazu o pôvode – komletné (obojtranné, príp. s prílohami)
3.
fotokópie posudkových listov z jednotlivých výstav na adresu klubu:
SKCHTaF, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Heslo „TOP TERIÉR – EXTERIÉR 2010“
Poznámka „ NEOTVÁRAŤ“
V prípade straty posudkové listu môže byť akceptované potvrdenie o zadaní
titulov od usporiadateľa výstav.
- Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
- Uzávierka súťaže: 15.01.2011
NAJÚSPEŠNEJŠIA CHOVATEĽSKÁ STANICA SKCHTaF 2010
- Súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
- Chovateľ, ktorý sa zúčastní súťaže, musí byť členom SKCHTaF, musí mať trvalé
bydlisko na Slovensku a zapisovať odchovy v SPKP.
- Do súťaže musí chovateľ prihlásiť minimálne 3 jedince zo svojej chovateľskej stanice,
nemusí však byť ich majiteľom. Prihlásiť je možné i jedince, ktoré boli exportované
do členských krajín FCI.
- V rámci jednej chovateľskej stanice sa vyhodnocuje každé plemeno zvlášť.
- Do súťaže sa zaratúvajú výstavné ocenenia získané od 1. januára 2010 do
31.decembra 2010 na výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou FCI a na ktorých

-

-

sa zadáva minimálne čakateľstvo CC alebo CAC (t.j. výstavy špeciálne, klubové,
národné, medzinárodné, európske a svetové) u nás aj v zahraničí.
Bodovacie podmienky sú totožné so súťažou Teriér roka.
Pri rovnosti bodov rozhoduje počet vyšších získaných titulov.
Chovateľská stanica, ktorá získa najvyšší súčet bodov bude vyhlásená za
NAJÚSPEŠNEJŠIU CHOVATEĽSKÚ STANICU SKCHTaF 2010.
Poradie všetkých chovateľských staníc bude zverejnené v Spravodaji SKCHTaF a na
web stránke a víťaz súťaže bude odmenený vecnou cenou.
Prihlásiť jedinca do súťaže môžete len do termínu uzávierky súťaže vyplnením
bodovacej tabuľky uverejnenej v Spravodaji a na web stránke www.terriers.sk, v
sekcii „Predpisy a poriadky“, bod č. 11 – „Teriér roka-krása“ a zaslaním
DOPORUČENE:
1. zoznamu výstav (v podobe: dátum - druh výstavy - miesto konania – ocenenie)
2. fotokópie preukazu o pôvode - komletné (obojtranné, príp. s prílohami)
3. fotokópie posudkových listov z jednotlivých výstav na adresu klubu:
SKCHTaF, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Heslo „TOP TERIÉR – EXTERIÉR 2010“
Poznámka „ NEOTVÁRAŤ“
V prípade straty posudkové listu môže byť akceptované potvrdenie o zadaní
titulov od usporiadateľa výstav.
Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
Uzávierka súťaže: 15.01.2011

Bodovanie súťaže TERÉR ROKA 2010 - EXTERIÉR
Známka / titul
Veľmi nádejný, veľmi dobrý
Výborný
Výborný 4
Výborný 3
Výborný 2
Výborný 1
CAJC
Res.CAC
CAC, CC
Klubový víťaz mladých
Najlepší mladý z plemena
Res.CACIB
Klub.víťaz, nár. víťaz, CACIB
BOB

Body
5
10
12
13
14
15
20
20
25
25
30
30
35
45

Za medzinárodné výstavy
Za klubovú výstavu SKCHTaF
Za európsku výstavu FCI
Za svetovú výstavu FCI

+ 5 bodov
+ 10 bodov
+ 10 bodov
+ 15 bodov

Minimálny počet bodov pre udelenie titulu TOP ....... TERIÉR 2010

200 bodov

TOP TERIÉR EXTERIÉR

Plemeno .......................................................................................

Pohlavie.........................

Meno psa .....................................................................................

Číslo zápisu...................

Majiteľ .....................................................................................................................................
Adresa.......................................................................................................................................
Registrovaný názov chovateľskej stanice.............................................................................
Dátum

Miesto konania a druh výstavy

Najvyššie
ocenenie

Počet
bodov

Poznámky

CELKOVÝ POČET BODOV :.....................
V....................................... dňa..........................

........................................................
podpis

TERIÉR ROKA 2010 – VÝKON
- Súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
- Jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.
- Majiteľ jedinca, ktorý sa zúčastní súťaže, alebo aspoň jeden zo spolumajiteľov
zapísaný v PP, musí byť členom SKCHTaF a zároveň musí byť totožný aj s majiteľom
v pracovnom liste.
- Do súťaže sa zaratávajú skúšky a súťaže za kalendárny rok 2010 (od 1.januára 2010
do 31.decembra 2010), poriadaných pod záštitou FCI.
- Jedinec s najvyšším počtom bodov získava titul TERIÉR ROKA 2010 – VÝKON
a bude odmenený vecnou cenou.
- Poradie všetkých prihlásených jedincov bude uverejnené v Spravodaji a na web
stránke až po oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaže, ktoré bude v rámci jarnej
špeciálnej výstavy teriérov.
- Pri rovnosti bodov má prednosť jedinec s lepším umiestnením na klubových
pracovných akciách.
- Prihlásiť jedinca do súťaže môžete len do termínu uzávierky súťaže zaslaním:
1.
fotokópie preukazu o pôvode
2.
fotokópie rozhodcovských tabuliek z jednotlivých akcií na adresu výcvikára
klubu: Stanislav Oujezdský, Alžbetin Dvor 24, 900 42 Miloslavov
- Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
- Uzávierka súťaže: 15.01.2011
-

Počet bodov bude daný podľa skutočne dosiahnutých bodov zapísaných
v rozhodcovskej tabuľke z danej skúšky. Započítavajú sa len body z najlepšej
vykonanej skúšky danej poľovnej upotrebiteľnosti. Body za tretiu cenu sa
nezapočítavajú. Dosiahnuté body sa vynásobia stanoveným koeficientom podľa
obtiažnosti skúšky. Pri účasti na zahraničných skúškach sa započítava iba získaný
titul, t.j. CACT, CACIT. Skúšky vlôh sa do hodnotenia TOP Teriér – výkon,
nezapočítavajú, nakoľko nejde o skúšku poľovnej upotrebiteľnosti. Pri skúškach BL sa
bude započítavať iba jedno kolo s väčším počtom bodov.

Koeficienty podľa obtiažnosti skúšky:
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti koeficient

maximálny možný počet bodov v I.c.

Skúška z vodnej práce
Lesné skúšky malých plemien
Farbiarske skúšky duričov
Farbiarske skúšky malých plemien
Jesenné skúšky malých plemien
Všestranné skúšky malých plemien
Duričské skúšky
Brlohárske skúšky

1,19
1,01
2,32
2,00
1,33
1,00
1,70
2,00

Prídavné body za titul:
CACIT
R.CACIT
CACT
R.CACT
CCT
Kl. Víťaz, VMFS

75 bodov
50 bodov
50 bodov
25 bodov
30 bodov
150 bodov

108 x 1,19 = 128,52
248 x 1,01 = 250,48
108 x 2,32 = 250,56
124 x 2,00 = 248,00
284 x 1,33 = 377,72
380 x 1,00 = 380,00
224 x 1,70 = 380,80
72 x 2,00 = 144,00

bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov

