
 

 

 4. SPECIALNA  RAZSTAVA KRAŠKIH 

OVČARJEV za 

 3. PREHODNI POKAL JANEZA HOJANA 

s podelitvijo ˝CAC-SLO˝ priznana od KZS 

 

Bled, 12.6.2016, 11:30 

Hipodrom Lesce 

latitude-46,36384987;  longitude-14,1463999782 

v okviru mednarodne razstave CACIB BLED lI 2016 

 

Na razstavi bo sodil g. Matej LAH – SI 

 

 

ZADNJI ROK PRIJAVE: 27.5.2016 



PROGRAM: 

                                                  10:30    dovod psov 

                                                  11:30    otvoritev specialne razstave 

                                                  11:40   ocenjevanje psov 

                                                  13.30   revijalni program 

 

PREDVIDENI NASLOVI:  

CAC SLO – R.CAC SLO  

Prvak razreda mladih – MLADINSKI KLUBSKI PRVAK  2016  

Prvak razreda veteranov - VETERANSKI KLUBSKI PRVAK 2016 

Prvak nasprotnega spola – BOS 

Prvak pasme BOB - Prvak prehodnega pokala Janeza Hojana 

 

IZBRALI BOMO ŠE: 

Najlepši par 

Najlepšo vzrejno skupino 

Psa/psico z najlepšo glavo 

Psa/psico z najlepšo dlako in barvo 

Psa/psico z najboljšim gibanjem 

 

POMEMBNA OPOZORILA: 

Razstavljajo se lahko samo psi z rodovnikom priznanim od FCI. Razstavljavci morajo imeti s seboj 
originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti psi na 
vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik pas je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov 
pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v 
katalogu. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. 
Organizator si pridržuje pravico zamenjave sodnika. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v 
času razstave.  

VETERINARSKA DOLOČILA: 

Razstavljavci morajo imeti za pse na razstavi veljavno zdravstveno spričevalo, iz katerega je razvidno, 
da je bila opravljena vakcinacija proti steklini.  

PRIJAVE: 

Razstava je brezplačna.  

Prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti in čitljivo. Obvezno ji priložite fotokopijo rodovnika  in fotokopijo 
državnega prvaštva, če ga prijavljate v razred 6. Organizator lahko psa prerazporedi v pravilni razred. 
Pred razstavo prejme razstavljavec potrditev prijave,ki velja tudi kot vstopnica za razstavo. 



PRIJAVNICA »4.SPECIALNA RAZSTAVA KRAŠKIH OVČARJEV ZA 

 3. PREHODNI POKAL JANEZA HOJANA« 

SPOL: 

      pes           psica 

 

RAZRED: 

         1. Mladiči (4 – 6 mesecev)                                            5. Odprti (nad 15 mesecev)              

         2. Najmlajši (6 – 9 mesecev)                                         6. Prvaki 

         3. Mladi (9 – 18 mesecev)                                             7. Veterani (nad 8 let) 

          4. Vmesni (15 – 24 mesecev)     

 

Ime psa: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Poležen: ……………………………………………….Št. rodovne knjige:   ………………………........... 

Oče: …………………………………………………… Št. rodovne knjige:   ………………………........... 

Mati: …………………………………………………… Št. rodovne knjige:    ..………………………........ 

Vzreditelj: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lastnik/ Ime: ………………………………………      Priimek: ……………………………………………… 

Ulica: ……………………………………………....      Poštna št: ……………………………………………. 

Kraj: ………………………………………….........      Tel: ………………………........................................ 

E-mail: ……………………………….................. 

Datum: ………………………………………….....       Podpis………………………………………………… 

 

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov: 

Razstavljavec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v 
zvezi z razstavo in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi.        

 

Prijavnico pošljite na naslov: Blanka Dolinar, Reteče 163, 4220 Škofja Loka 
e-mail: blanka.dolinar@gmail.com; informacije - tel.: 031 553 481 - zvečer 


