12. Newfoundland Fed Cup
26. & 27. Máj / May 2018
Kamenný Mlyn - Slovakia
Miesto konania / Show Place : Kamenný Mlyn - Slovakia
(Autocamp,Hotel, Restaurant , www.kamennymlyn.sk )
Rozhodcovia / Judges :
-

Manlio Massa ( Cayuga Newfoundlands)
Marion Pfordt

Italy
Germany

Program/ Programm :
26. Máj / May
27. Máj / May
27. Máj / May

– Klubová výstava / Club show – CAC
– Špeciálna výstava / Special show– CAC
– Finále / Final Newoundland Fed Cup – secret judge

Tituly/ Titles:
Klubový víťaz SK, CZ, A, D, Klubový víťaz mladých SK, CZ, A, D, Víťaz Fed Cupu
(Club winner of SK,CZ, A, D, Junior club winner SK, CZ,A, D, Winner of Fed Cup )

Sobota / Saturday 26. May 2018 : Klubová výstava SK CAC / Club show SK CAC :
Klubový víťaz mladých SK / Club winner young of SK
Klubový víťaz SK / Club winner SK
8:30
9.15
príjem psov / reception of dogs
9:30 16.00
posudzovanie / judging
psi / males , čas / time :9.30 – 12.30
suky / females + BOB čas / time : 13.00 – 16.00
Nedeľa / Sunday 27. May 2018 : Špeciálne výstava SK CAC / Special show SK CAC :
Klubový víťaz maldých CZ, A , D / Club winner young CZ, A , D
Klubový víťaz CZ, A , D / Club winner CZ, A, D
8:30
9:15
príjem psov / reception of dogs
9:30
16.00
posudzovanie / judging
psi / males , čas / time : 9.30 – 12.30
suky / females + BOB , čas / time : 13.00 – 16.00 ,
16:30 -Finále / Final 12. Newfoundland Fed Cup( tajný rozhodca / secret judge )
Triedy pre obe výstavy / classes for both shows :
mladší dorast / minor puppy
dorastu / puppy
mladých / young
stredná / intermediate
otvorená / open
šampionov/ champion
veteránov / veteran

- od komplet. vakcinácie do 6 mesiacov /correctly inoculated up to 6 months
- od / from 6 – 9 mesiacov / months
- od/ from 9 – 18 mesiacov / months
- od / from 15 – 24 mesiacov / months
- od/ from 15 mesiacov / months
- od / from 15 mesiacov / months
( pre jedince s titulom CH, CIB / for dogs with CH or CIB title )
- od / from 8 rokov / years

Súťaže / competetions :
Chovateľská skupina / breeders group
- chovateľ môže prihlásiť najmenej trojčlennú skupinu z tej istej chovateľskej stanice, pochádzajúcu
najmenej od dvoch matiek alebo otcov a boli na výstave posúdení. Skupinu môže prihlásiť na
prijme psov alebo najneskôr do 10.00 h u riaditeľa výstavy. I into this competetion breeder can
enter at least three dogs from one kennel, those are at least two lines. He needs not to own
them.
Pár psov / brace

- majiteľ môže prihlásiť svojho psa a suku, ktorí boli na výstave posúdení. Pár môže prihlásiť na príjme
psov alebo najneskôr do 10.00 h u riaditeľa výstavy./ into this competetion owner can enter his
male and female , that have been judged at this show

Junior handing

- do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť mladého vystavovateľa a svojho psa . Súťaží sa v dvoch
vekových kategóriách od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov. / the exhibitor can enter junior handler to
this competetion and his dog. The competetion has two age categories, from 9 to 13 years and from 14
to 17 years.

Finále Fed Cup je samostaná súťaž s tajným rozhodcom. Do finále Newfoundland Fed Cup postupujú
všetci víťazi s ocenením CAJC, CAC s tried : mladých, strednej, otvorenej, šampiónov a najlepší
veterán z klubovej a špeciálnej výstavy a boli prihlásení na obe výstavy.
The final of Newfoundland Fed Cup is separate competetion with secret judge. Is open for all winners with
ranking CAJC, CAC from class of young, intermediate, open, champion and for best veterans they were
entred for both shows.
Ceny /awards :
Každý jedinec obdrží oceňovaciu stužku. Psi , ktorí získali titul CAJC, CAC, BOB, BOS, víťazi súťaží obdržia vecné ceny. / Winners will be
awarded with the prizes.

Veterinárne podmienky / veterinary rules :
Psi a suky musia mať pet passport alebo očkovací preukaz s platnými očkovaniami./ Every dog must have pet passport with valid vaccinations.

Všeobecné ustanovenia / general provisions :
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a FCI. Zaslaním prihlášky sa vystavovateľ podrobuje všetkym ustanoveniam
výstavného poriadku. Importované jedince musia byť zapísané v plemennej knihe SKJ. K prihláške priložte fotokópiu rodokmeňa . K prihláške
do triedy šampiónov, priložte fotokópiu o získaní titulu šampion , interšampion .
The show is organized according to the show rules SKJ and FCI. Sending of the entry form exhibitor submits to all
provisions of the show rules.
With entry for champion class apply a copy of champion title.

Výstavné poplatky uvedené v eurách / entry fees in euro:

Za prvého psa/ for first
dog

Trieda / class

Jedna
výstava

One show

Obe
výstavy
Both shows

Za každého dalšieho psa /
any additional dog
Jedna
výstava

Obe výstavy
Both shows

One show

Mladší dorast /minor puppy do /up
to 6 mesiacov / months

15

25

Dorast/ puppy od /from
mesiacov / months

15

25

Mladých / young od /from 9 – 18
mesiacov / months

35

65

32

60

Stredná / intermediate od / from
15 –24 mesiacov / months

35

65

32

60

Otvorená /open od / from
mesiacov / months

35

65

32

60

Šampiónov / champion od / from
15 mesiacov / months

35

65

32

60

Veteránov /veteran od / from
8 rokov / years

15

25

Junior handling

10

15

Páry, chov. Skupina / brace,
breeders group

10

15

6-9

15

Zľava za druhého a ďalšieho psa toho isteho majiteľa platí len pre triedy : mladých, stredná, otvorená a
šampionov / Discount for second, and additional dog the same owner is only valid for : young, intermedia,
open and champion class.
Inzercia v katalógu / advertisement in catalogue :
Chovateľský inzerát / for breeders : 1 strana / page 20 euro
Komerčná inzercia / for business : 1 strana/ page 80 euro

½ strany/ page 10 euro
½ strany/ page 40 euro

¼ strany / page 5 euro
¼ strany/ page 20 euro

Uzávierka prihlášok / deadline of entry : 14 .Máj / May 2018
Online entry only : www.dogshow.sk
( prihlasovanie iba online )
Platby za výstavu a party / Payment for show and party
Len bankový prevod / Only bank transfer :
IBAN : SK 75 1100 0000 0029 3348 3533
Bic / Swift : TATRSKBX
Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.
Potrebné údaje k úhrade ( bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol ) nájdete pri
odoslanej prihláške v systéme online. Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného
poplatku . Výstavný poplatok je nutné uhradiť do 24 hodín po prihlásení. Neuhradené prihlášky sú bez
upozornenia vymazané.
Please pay the entry fees only after you register online. You will find all the needed payment data ( bank
account, amount to pay and variable symbol ) with your sent entry form in the online system. The closing

date is also the deadline to pay the entry fee.It is compulsory to pay the entry fee within 24 hours after
submitting the entry. Unpaid entries are automatically cancelled after without prior notice.

Všetky informacie / for more info : www.fedcup.eu
Newfparty :
sa bude konať v sobotu 26. 5. 2018 o 20.00 hodine v reštaurácii . Čaká Vás hudba, pitie, jedlo, ale
predovšetkým posedenie s priateľmi. Všetci ste srdečne nielen pozvaní , ale aj vítaní. Poplatok za
Newfparty 12,- EUR / osoba , dieťa do 12 rokov 8,- EUR, zaplaťte spolu s výstavnym poplatkom.
Will be open saturday 26. May 2018 on 20.00 hour eveninng. Food, drinks,music, meeting with friends.
Everibody are welcome. Entry fee for party is 12 ,- EUR / person, child under 12 years 8 EUR. Pay with
entry fee.
Ubytovanie / accommondation :

Kamenný Mlyn :
hotel, bungalow, autocamp, caravan place
phone : 00421 34 779 32 79, fax : 00421 34 779 32 96
e-mail : kamennymlyn@kamennymlyn.sk
www.kamennymlyn.sk
Hotel atrium ***
Malacky
Zámocká ul . 1
kontakt / contact : phone : 00421 34 772 31 61, fax : 00421 34 772 31 63, e-mail : hotelatrium@centrum.sk

www.hotelmalacky.sk
Motel M
dialnica Brno – Bratislava / motorway Brno – Bratislava
kontakt / contact : phone : 00421 34 772 43 85, fax : 00421 34 772 43 84, fax : 00421 34 772 43 83,
e-mail : motel-malacky@se.psg.sk
www.motelm.sk
Hotel Spark***

www.hotelspark.sk
more accomondation : www.ubytujsa.sk

Oznam :
Dňa 26.5.2018 po skončení posudzovania sa uskutoční členská schôdza Slovenského Newfoundlandského
klubu v areáli Kamenného mlynu. Písomné podnety zasieľajte na adresu: Jarka Peťková, Štefániková 71 ,
901 01 Malacky do 14.5.2018 alebo osobne v deň výstavy do 12.00 h. Právo hlasovať majú členovia od
18rokov veku. Schôdza je otvorená len pre členov klubu a pozvaných hostí.
Jaroslava Peťková, podpredsedkyňa SNK

Ako prísť na Kamenný Mlyn / driving istructions :
Kamenný Mlyn sa nachádza na dialnici D 2 Bratislava – Brno, 30 km od Bratislavy,všetci použijú exit Zohor,
potom smer Malacky
Kamenný Mlyn is located on motorway D 2 , Bratislava – Brno, 30 km from Bratislava, everibody use exit „
Zohor „, after direction „ Malacky „
Bratislava = 30 km
Vienna ( A ) = 90 km
Munchen ( D ) = 600 km
Brno ( CZ ) = 105 km
Budapest ( H ) = 230 km
Berlin ( D ) = 650 km
Prague ( CZ ) = 305 km
Katowice ( PL ) = 280 km
Ljubljana ( Slo ) = 500 km

